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 80اجرایی بند (چ) ماده نامه  گرفته در زمینه تهیه آیین اقدامات صورتبا توجه به 

هاي  پذیر و گروه تأمین نیاز اقشار آسیببراي  قانون برنامه ششم توسعه کشور

، توسط سازمان هاي حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی هدف سازمان

ریزي و  معاون برنامه ،خانیعلی با جناب آقاي وگویی  گفتنوسازي شهر تهران، 

 »اندازه هاي کوچک خانه« با موضوع توسعه شهري سازمان نوسازي شهر تهران

 31وگو  رو، ماحصل آن است. این گفت که مطالب پیش تنظیم گردید

  صورت گرفته است.، در دفتر ایشان 1399ماه  اردیبهشت

  

  اندازه شده  گیري ایده خانه کوچک شکل که منجر به نوسازي شهر تهران سازمان و شهرداري اصلیدغدغه

  است را بفرمایید؟

پیشنهاد ، مین مسکن شرکت کنندأها می توانند در ت شهرداريبا توجه به اینکه در یکی از جلسات شوراي عالی مسکن 

شهرداري تصمیم گرفت با وزارت کشور  شود. بر این اساس، مطرح میشهردار مسکن استیجاري براي کنترل بازار توسط 

ي از نامه از طرف شهرداري به سازمان سپرده شد. سازمان نوساز وظیفه تهیه آینارائه بدهد. در این راستا طرحی را 

اندرکاران بخش عمومی و دولتی و متخصصین این حوزه برگذار کرده  تاکنون، جلسات متعددي با دست 98تابستان سال 

اندازه  نامه تسهیل در زمینه تولید مسکن کوچک باشد. هدف در این آیین نامه اجرایی می است که نتیجه آن تهیه آیین

 ترهاي اخیر کم البته در سالشده است؛ هزار پروانه ساخت صادر  100از بیش ساالنه  ،در دهه اخیر ،در تهران باشد. می

. باشد میسمت اهداف ایجاد مسکن قابل استطاعت وساز به  دادن بخشی از این ساخت دنبال سوق برنامه به شده است. این

 5000ر نظر گرفته شود، براي این مأموریت دواحد  10ي باالي ها پروژهدرصد واحدهاي  20اگر برآورد اولیه آن بود که 

درصد از واحدها با شرایط مدنظر  20باید تسهیالتی براي ساخت  ،در حال انجام زسا و واحد می شود. یعنی در ساخت

سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام  االبته با توجه به برگزاري جلساتی ب اندازه د نظر گرفته شود. برنامه مسکن کوچک

خانوارهایی که با مسائل و شرایط ختشنا براي بازنشستگی صندوق ،اجتماعی رفاه تعاون، کار و وزارت ،(ره) خمینی
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. در آنها نیز استحصال شد برگزار شد و تعداد واحدهاي موردنیاز ،شدن ندارند دار شرایط کنونی در بازار مسکن امکان خانه

هاي جوان نیز مدنظر قرار گرفتند. بر اساس  و زوجدرآمد  مردم متوسط ،هاي هدف که باید حمایت شوند گروهاین کنار 

 35سهم هزینه مسکن در سبد خانوار از  ها قیمتبا افزایش مشخص شد ، 98و  97گرفته بین تابستان  هاي صورت مقایسه

در  دهد. را پوشش می درصد قیمت 12-10مانده است و در حد  ثابت مسکن ولی واماست؛ رسیده درصد  60 به درصد

هاي  متر و در بافت 100تهران در متوسط زیربناي واحد از سوي دیگر، تشدید شده است. نیز این مسئله سال جدید 

. بنابراین میلیون تومان شده است 10-9در بافت فرسوده هم قیمت خانه متري  ،در حال حاضر متر است. 80فرسوده 

تومان پرداخت شود که نشان از عدم تناسب  میلیون 800هاي فرسوده باید  متري در بافت 80براي خرید یک واحد 

که قابل  اندازه ساخت واحدهاي کوچک بر این اساس، تصمیم بر تسهیل قانونیِتسهیالت مالی با این قیمت دارد. 

و تجارب افرادي که در کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا در این استطاعت باشد، گرفته شد. البته تجارب دیگر کشورها 

مترمربع تعریف شده است که از میزان  25. براي این واحدها حداقل زیربناي مدنظر قرار گرفتاند،  ها زندگی کرده خانه

   در نظر گرفته شده است، بیشتر است.مترمربعی که در مقررات ملی براي سکونت یک خانوار  12زیربناي 

متري  300در فاصله ساختمان ینکه اگر اگیرد. مانند  ر میصدور پروانه تسهیالتی را در نظارتباط با در نامه  این آیین

الزام تامین  ازهاند و یا اینکه در صورت ساخت واحد کوچک گیرد تراکم تشویقی میساخته شود، هاي مترو  ایستگاه

هاي  زمین از آن برداشته می شود. این تسهیالت در بازار مسکن ارائه خواهد شد. در ارتباط بابراي تمام واحدها  پارکینگ

طراحی شود.  اندازه درصد واحدها باید کوچک 40درصد و حداکثر  20حداقل نیز  نهادهاي حمایتی دولتی و شهرداري

اي هم براي تضمین  اراضی در این پروژه ها به قیمت تمام شده و نه کارشناسی در اختیار قرار می گیرد و در قرارداد ماده

طور مثال اگر در این اراضی  به خریدار منتقل می شود. بههدات در صورت فروش، شود. این تع تعهدات در نظر گرفته می

  .گردانده شودبازبه تعهدات عمل نشود باید دو برابر تسهیالت دریافتی 
  

 آیا به این موضوع در اسناد باالدستی پرداخته شده است؟  

  .شده استابعاد فیزیکی پرداخته نسازي مطرح شده است ولی به متراژ و  ارزان ، موضوعدر اسناد باالدستی
  

  دهد و بر  . آیا برنامه مذکور این مشکل را افزایش نمیهاي خالی است خانهبازار مسکن، یکی از مشکالت

  افزاید؟  هاي خالی نمی خانه

 3هزار و در کل کشور حدود  300را پیش آورد، این است که در تهران  اندازه هاي کوچک یکی از دالیلی که بحث خانه

گذاري است و یا اینکه به  میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد. این نشان از آن دارد که این واحدها بیشتر براي سرمایه

هایی  گیري خانه سهیالتی براي شکلدالیل اقتصادي تقاضا براي این واحدها در بازار وجود ندارد. بنابراین به دنبال ایجاد ت

  با تنوع بیشتر در متراژهاي کم بودیم که قابل استطاعت باشند.
  

 متري به دو واحد  80شده به طور مثال  اي براي تبدیل واحدهاي ساخته با توجه به عدم محدودیت سازه

  نامه در نظر گرفته شده است؟ تر، آیا تمهیداتی براي مجوز این کار در آیین کوچک

تر داده است.  نامه به مالک واحدها اجازه تغییر و تبدیل واحدهاي موجود به واحدهاي کوچک یکی از بندهاي این آیین .بله

  خواهد داد. اي و تأسیساتی  با رعایت استانداردهاي سازهشهرداري اجازه تغییر پالن را 
  

 در نظر گرفته شده است، اندزه کوچکمسکن ق به ساخت یبراي تشو اي که مؤلفه ترین نامه مهم در این آیین 
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 ریزي و توسعه شهري سازمان نوسازي شهر تهرانمعاون برنامه با آقاي مهندس علی خانی، مصاحبه

 »اندازههاي کوچکخانه« با موضوع

  چیست؟ 

ها به دلیل تأمین پارکینگ است. بنابراین با توجه  سازي اندازه مین پارکینگ دارند و بسیاري از بزرگأها مشکل ت اکثر پروژه

هاي مرتبط با موضوع پارکینگ  گیري سختهاي مختلف اقتصادي برگذار شد، نتیجه گرفتیم که اگر  به جلساتی که با تیم

خود به دلیل وجود بازار براي واحدهاي مسکونی با متراژ کم،  الزم کنار گذاشته شود، سازنده خودبهارائه مجوزهاي در 

تواند جایگزین  اندازه را در دستور کار قرار خواهد داد. این موضوع از لحاظ اقتصادي حتی می واحدهاي کوچکساخت 

نامه بر تسهیل موضوعات مرتبط با پارکینگ تأکید  چون تراکم تشویقی نیز بشود. بر این اساس در این آیین تسهیالتی

هاي مترو ساخته  متري ایستگاه 300هاي مسکونی که در محدوده  طور که گفته شد براي ساختمان شده است. البته همان

  .خواهد شدشود، تراکم تشویقی هم در نظر گرفته 
  

 نامه با توجه به افزایش نسبی احتمالی تراکم جمعیتی در یک محدوده اجراي طرح، به تأمین  آیین آیا در این

  خدمات زیربنایی و تأسیسات شهري توجه شده است؟

پس از تصویب  ،نامه به نوعی اشاره شده بود که بعد از جلسات مشورتی، تصمیم گرفته شد در ابتدا، به این موضوع در آیین

ها و ضوابط آن را تهیه و به تصویب  هاي داراي قابلیت اجراي این پروژه داري طی سه ماه محدودههرشنامه،  آیین

  برساند.  5کمیسیون ماده 

براي مسکن تأمین در اینجا الزم است گفته شود که در تهران مشکل  ،یک موضوع قابل ذکر در مورد موضوع جمعیت

خانوارهاي کنونی تهران است که با وجود تنوع در براي مسکن ین تأمخانوارهاي مهاجر از بیرون تهران نیست، بلکه 

  نشینی نشوند.  متراژها بتوانند نیاز مسکن خود را تأمین کنند و مجبور به حاشیه
  

 جایی در شهر از جنوب تهران به شمال تهران صورت نخواهد  جابه اندازه، آیا با ایجاد واحدهاي کوچک

افرادي با فروش واحدهاي بزرگ خود در مناطق  ،هاي اجتماعی طور مثال بر اساس مرغوبیت گرفت؟ به

  ؟نخواهند پرداختتر به خرید واحدهاي کوچک در مناطق باالتر  پایین

ولی در بستر جمعیتی خود تهران صورت خواهد گرفت و مشکلی را ایجاد نخواهد  ؛این موضوع ممکن است شکل بگیرد

  .اختیار کنندمناطق پایین شهر را  اندازه نشینان بتوانند واحدهاي کوچک کرد. حتی ممکن است حاشیه
  

 ا شود ت با توجه به اینکه مسکن یک پروژه با طول عمر باالست و تأثیر فعالیتی که در این زمینه اجرا می

ها در  سالیان سال خواهد ماند، باید بسیاري از مسائل اجتماعی و فرهنگی و البته تغییرات آن را نیز در برنامه

دانیم مردم کشورهایی مانند  طور که می هماننظر گرفت. آیا در این برنامه به این مسائل پرداخته شده است؟

مقیاس را دارند و به نوعی فرهنگ  کوچکسال است که تجربه زندگی در خانه  80-70فرانسه و آمریکا 

ها شکل گرفته است. اما در ایران با توجه به سبک زندگی و بعد خانوار، احتمال  زیست در این خانه

 .رسد مقیاس باال به نظر می هاي کوچک گیري مشکالت اجتماعی و فرهنگی در خانه شکل
  

فرهنگی چالشی است که مورد بحث و بررسی بسیار قرار این مسئله بسیار مهم است و در دنیا نیز مسائل اجتماعی و 

هاي فرهنگی ما و دیگر  گیرد. اما با این وجود این برنامه با توجه به تجارب دیگر کشورها و البته در نظر گرفتن تفاوت می

اري در نظر حل اختی اهرشهرها وجود دارد، این  کشورها و همچنین مسائلی که در راستاي تأمین مسکن در تهران و کالن

طور مثال در اکباتان داریم. ولی با توجه به اینکه انتخاب این  ما تجربه این واحدهاي کوچک را به گرفته شده است.
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ها اختیاري است و همچنین تقاضاي آن در بازار مسکن وجود دارد، این برنامه فقط درصدد برداشتن موانع از سر راه  خانه

هاي قبل، در حین و بعد از اجراي این برنامه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و  زیابییک امر بدیهی است. اما حتماً ار

  فرهنگی الزم خواهد بود که منجر به تصحیح برنامه خواهد شد.
  

 ها مقتضیات فضایی معیشت خانوار در نظر گرفته شده است؟ آیا در این خانه  

بردار انتخاب خواهند کرد  مسکن کامالً اختیاري است، سازنده و بهرهبا توجه به اینکه تسهیالت موردنظر برنامه در بازار 

گرفته،  هاي صورت طور مثال بر اساس بررسی کنند یا خیر. بهبکه با توجه به نوع معیشت خود از این تسهیالت استفاده 

رفع این مشکل هم  تواند در یکی از مشکالت معیشتی در تهران فاصله محل کار و زندگی ساکنین است. این برنامه می

هاي مرکزي تهران با شرایطی غیراستاندارد در فضاهاي  تواند براي کارگرانی که در بافت ها می قدمی بردارد. این مسکن

  امکان تهیه مسکن مستقل با حداقل استانداردها را نیز برآورده کند. ،کنند مشترك زندگی می
  

 ریزي خواهد ماند؟  شما در مورد اجراي این برنامه چیست؟ آیا اجرا خواهد شد یا در مرحله برنامه بینی پیش  

 اقتصادي است و -یک واقعیت اجتماعیبرنامه این  هدف نقدهایی بر روي این برنامه در سطوح مختلف وجود دارد ولی

اعمال قانونی خواهد کرد. البته با اندازه را  ي کوچکساخت این واحدها نامه در تهران اتفاق خواهد افتاد. این آیینحداقل 

  .کردهاي دیگر را زیاد اجراپذیري آن در شهر توان شرایط مختلف شهرهاي دیگر میتغییرات متناسب با 
  

 بفرمایید.خیلی ممنونم. اگر نکته یا سخن تکمیلی دارید ،  

  ید باشید. ؤکنم. موفق و م میخواهش 
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  گزارش

قانون برنامه ششم توسعه   80بند چ ماده نامه اجرایی  آیین«

ي ها پذیر و گروه کشور براي تأمین نیاز اقشار آسیب

  »ي حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتیها سازمان هدف

  

  05402 :گزارششماره 

  

نامه  ویژه تهران، مشکالتی که در بازار مسکن وجود دارد، آیین طور خالصه به شرایط مسکن در ایران و به رو، به پیش گزارش

قابل استطاعت تهیه شده است، و اندازه و  کوچکاجرایی که براي رفع بخشی از مشکالت عرضه مسکن در بازار و ایجاد مسکن 

شده در  نامه ارائه قابل ذکر است که آیینپردازد.  شهرها بر آن وارد شده است، می نهاي کال نقدهایی که توسط مسئوالن شهرداري

  هاي اولیه تهیه شده است. گزارش نسخه نهایی است که بعد از اعمال اصالحات ممکن بر نسخه

  وضعیت مسکن. 1

  شرایط کنونی مؤثر از و متأثر بر تأمین مسکن عبارت است از:

  میلیون واحد در  3حدود و   درصد از کل واحدها) 10واحد مسکونی خالی در تهران ( هزار 300وجود عرضه و تقاضا

  شهرهاي کشور

   تهران از کل ساکنان آندرصدي مستأجران  43سهم 

  خانوارها زیر خط فقر مسکندرصد از  40قرارگیري حدود 

  ررسمیهاي غی در حاشیه شهرها و سکونتگاهدرصد جمعیت کشور)  25میلیون نفر ( 19اسکان  

 هاي تأمین مسکن ریزي شهري و برنامه درآمد در برنامه ي کمها شدن گروه نادیده گرفته  

 خرید و اجاره واحدهاي مسکونی تولیدي با سمت عرضه و تقاضا در تأمین مسکن (تسهیالت درصدي  20تر از  سهم پایین

 )نیست.توجه به میانگین زیربنا و سقف تسهیالت مسکن، در حد استطاعت خانوار 

 درصد  60درصد به  35مسکن در سبد هزینه خانوار از حدود سهم  افزایش 

 ناکافی بودن میزان تسهیالت و توان اندك بازپرداخت خانوار  

  80به  1381در سال مترمربع  55افزایش میانگین زیربناي واحدهاي مسکونی ایجادشده در محالت کم برخوردار از 

با توان اقتصادي مترمربع)  102(هنگی میانگین مساحت واحدهاي مسکونی تولیدي و عدم هما 1398در سال مترمربع 

  )وساز ساختخانوار (به دلیل ضوابط 

 هاي الزم  رسمی در حاشیه شهر و هزینه باالي ایجاد حمل و نقل عمومی و سایر زیرساختهاي غیر گسترش سکونتگاه 

 شدن بعد خانوار کوچک 

 افزایش جمعیت سالمند شهر 

 گزینی مسکن با مراکز کار و فعالیت (که سبب افت سرزندگی در مراکز شهرها و تشدید آلودگی و ترافیک ناشی از  جدایی

  ).شود هاي روزانه میان محل کار و سکونت می جایی هجاب
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  وضعیت مهاجرت به استان تهران. 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  میزان تقاضاي سفر به تهران. 2شکل 
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 مسکن ساز و هاي ساخت هزینه. 3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خرید مسکن سهم تسهیالت از قیمت. 4شکل 
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پذیر و  تأمین نیاز اقشار آسیببراي  قانون برنامه ششم توسعه کشور 80(چ) ماده  نامه اجرایی بند آئین. 2

  هاي حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی هاي هدف سازمان گروه

مسکن،  در امورهاي کلی نظام  در اجراي اصول سی و یکم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، سیاست

 55ماده  21)، بند 1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب  1قانون برنامه ششم توسعه، ماده  80ماده 

منظور ایجاد شرایط مناسب،  وزیران) و به هیئت 02/12/1395نامه طرح مسکن اجتماعی (مورخ  تصویب و قانون شهرداري

نامه با تأکید بر   خورداري همه خانوارهاي شهري از واحدهاي مسکونی در حد استطاعت، این آئینبسترسازي و تسهیل فرآیند بر

  اندازه در تاریخ ..... به تصویب رسید. هاي کوچک تأمین خانه

  : تعاریف1ماده 

هاي هدف و کمک به تعادل  براي تأمین مسکن گروهشود که  اطالق می: به واحدهاي مسکونی اندازه کوچکخانه  -

  .شوند بخشی میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن تولید و در قالب اجاره و یا فروش ارائه می

دار، صرفاً براي اجاره به  متعلق به نهادهاي یاریگر که از طریق اجاره اندازه کوچکهاي  : خانهاي اجاره اندازه کوچکخانه  -

 گیرد. هاي هدف قرار می اختیار گروهو در قالب قراردادهاي اجاره با شرایط معین در  مدت مشخص

که براي کمک به تعادل بخشی میان عرضه و تقاضا در بازار  اندازه کوچکهاي  : خانهفروشی اندازه کوچکخانه  -

  شوند. مسکن، به صورت آزاد تولید و عرضه می

نهاد  هاي مردم ها، سازمان هاي حمایتی، شهرداري هاي دولتی، نهادهاي انقالبی، سازمان : شامل دستگاهنهادهاي یاریگر -

   .ساز و خیرین مسکن

اي را به عهده  اجاره اندازه کوچکهاي  برداري، نگهداري و واگذاري خانه مؤسسه غیر دولتی که مدیریت بهره: دار اجاره  -

  دارد.

  اي اجاره اندازه کوچکهاي  هاي هدف خانه : گروه2ماده 

ها حسب مورد کمتر از دو برابر  شامل خانوارهایی است که درآمد ماهیانه آناي،  اندازه اجاره هاي کوچک هاي هدف خانه گروه

حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوري بوده و سرپرست خانوار (مرد یا زن) داراي شرایط زیر 

 باشند:

 ؛ي جوانها و زوج 3و  2، 1هاي  با اولویت دهک 5تا  1هاي درآمدي  قرارگیري در دهک -

 مربوطه؛ داراي حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر -

 ؛نامه سال قبل از تصویب و ابالغ این آئین 10تا نداشتن زمین و واحد مسکونی  -

عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا امکانات نهادهاي عمومی غیردولتی شامل زمین،  -

 . 22/11/1357اي خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ رانهواحد مسکونی یا تسهیالت یا

و سازمان ثبت اسناد و  ، بنیاد مسکن انقالب اسالمیتعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازي  هايخانه وزارت :1تبصره 

احراز شرایط متقاضیان در اختیار نامه را جهت  هاي هدف این آئین اند امکان دسترسی برخط به اطالعات گروه امالك کشور مؤظف

نامه منوط به برقراري دسترسی مذکور  ها براي اجراي مفاد این آئین ریزي شهرداري ها قرار دهند. بدیهی است برنامه شهرداري

  دولت). هیئتخواهد بود (نیازمند تصویب 

  باشد.   فروشی به عموم متقاضیان مسکن آزاد می اندازه کوچکهاي  واگذاري خانه :2تبصره 
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  : ضوابط3ماده 

  باشند: مشمول ضوابط زیر می اندازه کوچکهاي  خانه

در هر شهر متناسب با الگوي سکونت و شرایط بومی و محلی، با  نامه دامنه مساحت واحدهاي مسکونی موضوع این آئین -

 رسد. می 5به تصویب کمیسیون ماده  پیشنهاد شهرداري

درصد ضوابط مالك عمل براي تأمین پارکینگ  50، حداکثر معادل اندازه کوچکهاي  ضریب تأمین پارکینگ براي خانه -

 باشد. در پهنه مربوطه می

مجموعه خواهد واحدهاي آن کل درصد  40 هاي مسکونی، معادل اندازه واقع در مجموعه هاي کوچک تعداد خانه حداکثر -

 بود.

هاي شهر مد نظر  ها در همه بخش باید توزیع متوازن آن اندازه هاي کوچک داراي خانه هاي مسکونی مجموعهدر جانمایی  -

 قرار گیرد.

نقل عمومی و  و هاي حمل اندازه، نزدیکی به ایستگاه هاي کوچک داراي خانه هاي مسکونی مجموعهیابی  در مکان -

 داراي اولویت است. واقع در محدوده شهر، ... هاي کار و فعالیت نظیر دانشگاه، بازار، کارخانجات و عرصه

اندازه  هاي کوچک ، نحوه و ضوابط تأمین خانهنامه آئیناین اند ظرف سه ماه از تصویب و ابالغ  ها مؤظف شهرداري: تبصره

 خانه،یخانه، رختشو مهمانمورد نیاز نظیر؛  یخدمات عمومبندي، دامنه مساحت، تأمین پارکینگ، تأمین  یابی، برنامه زمان (مکان

خصوص)  هاي توسعه مالك عمل شهري را در این نیاز طرح  و سایر الزامات طراحی، همچنین اصالحات مورد ها بچه يبازفضاي 

  ها بررسی، تصویب و ابالغ نمایند.  اند خارج از نوبت آن مؤظف 5هاي ماده  پیشنهاد داده و کمیسیون

  اندازه هاي کوچک : چگونگی تأمین خانه4ماده 

 نامه، به شرح زیر است: هاي مشمول این آئین اي در ساختمان فروشی و اجاره اندازه هاي کوچک هاي تأمین خانه شیوه

درصد از زیربناي خالص مسکونی  20مسکونی یا مختلط با غلبه مسکونی احداثی، اختصاص حداکثر  هاي مجموعهدر  -الف

  مجاز است.  اندازه هاي کوچک به خانه

، اختصاص عمومی سکونی احداثی واقع در اراضی متعلق به نهادهاي یاریگرمسکونی یا مختلط با غلبه م هاي مجموعهدر  -ب

  اي الزامی است. اجاره اندازه هاي کوچک درصد از زیربناي خالص مسکونی، به خانه 20حداقل 

هاي  در ضوابط مالك عمل طرح حدنصاب تعیین شدههاي با مساحت کمتر از  در پالكاحداثی واحدهاي مسکونی : 1تبصره 

  شوند.  اندازه محسوب نمی هاي کوچک ، جزء خانهشهري توسعه

واقع در پروژه به  اندازه کوچکهاي  هاي بند ب منوط به عقد قرارداد واگذاري خانه آغاز عملیات اجراي پروژه: 2تبصره 

  د.هاي الزم را در چارچوب قرارداد مذکور صورت ده تواند قبل از تحویل، کنترل دار می دار است و اجاره اجاره

هاي مسکونی موجود یا در حال احداث، با در نظر گرفتن  پروژه اند در صورت تقاضاي مالکان  ها مؤظف شهرداري: 3تبصره 

درصد از زیربناي خالص  20مالحظات فنی، نسبت به تغییر پروانه ساختمان یا گواهی پایانکار و صدور مجوز اختصاص حداکثر 

  اقدام نمایند. اندازه کوچکهاي  مسکونی به خانه

 مسکونی هاي مجموعهقدرالسهم نهادهاي یاریگر از از محل  اندازه کوچکهاي  اولویت تأمین خانهدر بند ب، : 4تبصره 

  مربوطه خواهد بود.

  زیربناي سهم مترو، هاي ایستگاه متري 300 شعاع در الف بند موضوع هاي ساختمان قرارگیري صورت : در5 تبصره
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   درصد کل زیربناي خالص مسکونی قابل افزایش خواهد بود. 25تا  اندازه هاي کوچک خانه

نامه را  هاي موضوع این آئین عوارض صدور پروانه ساختمان ،با تصویب شوراي اسالمی شهر توانند ها می شهرداري: 6تبصره 

  .نمایند اندازه هاي کوچک خانه صرف تأمینصد  در  100 تا سقف

  برداري : بهره5ماده 

اي به  دار قرار گرفته و صرفاً به صورت اجاره برداري در اختیار اجاره اي در قالب قرارداد بهره اندازه اجاره هاي کوچک خانه -الف

  گردد. شوند، واگذار می ها معرفی می افراد واجد شرایطی که از طرف شهرداري

هاي ساختمانی صادره قید و صدور و  ها را در پروانه و موقعیت آن اندازه کوچکهاي  اند تعداد خانه ها مؤظف شهرداري -ب

  تمدید گواهی عدم خالف و پایانکار ساختمانی مربوطه را منوط به رعایت آن نمایند.

در اي  به تفکیک فروشی و اجاره نامه را هاي موضوع این آئین خانه اند کوچک بودن مؤظفادارات ثبت اسناد و امالك  -پ

  .فکیکی و سند مالکیت واحدهاي موردنظر قید نمایندمجلس ت صورت

اي  اندازه اجاره هاي کوچک ي مسکونی داراي خانهها صدور و تمدید گواهی عدم خالف و پایانکار ساختمانی پروژه :1تبصره 

  باشد. هاي هدف می ها توسط گروه منوط به استفاده آن

سال با امکان تمدید ساالنه  5 کثراي براي هر خانوار حدا اندازه اجاره هاي کوچک مدت زمان قرارداد اجاره خانه: 2تبصره 

دار، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در قرارداد اجاره و یا عدم رعایت  در این مدت مستأجر در صورت تمایل و یا اجاره باشد. می

  توانند به قرارداد خاتمه دهند. حقوق همسایگی از سوي مستأجر، می

  هاي هدف خواهد بود.  مدید ساالنه قراردادهاي اجاره، منوط به استعالم وضعیت قرارگیري مستأجران در گروهت: 3تبصره 

درصد و در سایر شهرها  30در کالنشهرها حداکثر معادل اي  اندازه اجاره هاي کوچک خانهماهانه بهاي  میزان اجاره :4تبصره 

  خواهد بود.موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوري ماهانه حداقل حقوق درصد  15حداکثر معادل 

 هیئتنامه بند ب تصویب 3و  2اي مشمول تسهیالت جزء  اندازه اجاره هاي کوچک خانوارهاي ساکن در خانه :5تبصره 

 .شوند ) می1395وزیران در خصوص مسکن حمایتی و اجتماعی (

  : تضمین اجراي تعهدات6ماده 

اي جز در  اجاره اندازه هاي کوچک خانهتر و استفاده از  به واحدهاي مسکونی بزرگ اندازه هاي کوچک خانهیل در صورت تبد

ها و تسهیالت منظور شده  ظف است دو برابر معافیتؤ، مالک ملک مها شهرداريبه تشخیص نامه،  موارد مصرح در این آئین

ذیربط بپردازد و در صورت استفاده  نهاد یاریگر، به عنوان جریمه عدم اجراي تعهد، به ههاي مربوط را به نرخ روز هزینه نامه درآئین

  .بهاي زمین به قیمت کارشناسی روز وصول خواهد شد تفاوتمابه ال نهادهاي یاریگر،از زمین 

باشد، موضوع  در صورتی که مالک، قصد فروش، صلح، هبه، ترهین یا اعمال هر نوع حقوق مالکانه دیگر را داشته: تبصره

  .در سند مربوط قید شودباید الیه  انتقال تعهد اولیه به ایادي بعدي و قبول منتقل

  دار : نحوه تأسیس مؤسسه اجاره7ماده 

ها، ظرف سه ماه از تصویب و ابالغ این  وزارت کشور مکلف است با همکاري وزارت راه و شهرسازي و شوراي عالی استان

ها ابالغ نمایند (نیازمند تصویب  داري را تدوین و جهت اجرا به شهرداري هاي اجاره ه تأسیس مؤسسهالعمل نحو ، دستورنامه آئین

  دولت). هیئت

  از ماه ظرف سه داري را هاي اجاره هاي مؤسسه شرایط محلی، تعرفه مربوط به فعالیت با توجه به اند ها مؤظف شهرداري: تبصره
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 و به تصویب شوراي اسالمی شهر برسانند. ها، تهیه ابالغ دستورالعمل نحوه تأسیس آن

 : اقدامات ترویجی8ماده 

منظور  اند به هاي کشور، راه و شهرسازي، فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مؤظف خانهوزارت

 .ها و اقدامات تبلیغی و ترویجی الزم را صورت دهند نامه حاضر، آموزش نمودن آئین اجرایی
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  شهرهاي ایران ي کالنها نظرات معاونین شهرسازي و معماري شهرداري. 3

  ها عبارت است از: به تفکیک شهرداري شهرهاي ایران ي کالنها معاونین شهرسازي و معماري شهردارينظرات 

 شهرداري شیراز 

  به مسائل اجتماعی و فرهنگی و شرایط خاص زندگی مردم بایستی بیشتر توجه شود. نامه آییندر این 

 باشد و  می نامه آئیناست در تعارض جدي با این  ها ضوابط شهرسازي و معماري موجود که مبناي اقدامات شهرداري

 ملی داشته باشد.تواند راهگشاي ع اصالح آن نیز با این مساحت ذکر شده براي واحدهاي مسکونی استیجاري نمی

 هاي مختلف شهر جاي تأمل دارد. پراکندگی و بخشایش آن در سطح شهر با توجه به ساختار اقتصادي و اجتماعی پهنه 

 گردد به صورت نمونه در بخشی از شهر تهران با رعایت موارد فوق الذکر این طرح اجرا شود و نقاط ضعف آن  می پیشنهاد

 بررسی گردد. 

 

 شهرداري قم  

  بایست توجه شود: می به نکات ذیل و ضوابط ارائه شده حقوقی منظر از

اي از افراد و بر اساس  پیشنهادي با توجه به شرایط مندرج در بند د و شرایط واگذاري به چه دسته نامه آیین 3الف: در ماده 

بایست به میزان عرضه و تقاضا در  می بندي خواهد بود؟ طبق نیازسنجی واقعی بر مبناي آمارهاي موجود در مرکز آمار کدام دسته

  این بحث رسید.

ب: در مورد مساحت پیشنهاد شده با توجه به لزوم تأمین فضاهاي الزم سکونت در طراحی واحد مسکونی بر اساس مقررات 

لید و مترمربع وجود ندارد. در قانون ساماندهی و حمایت از تو 50تا  25ملی و ساختمان امکان طراحی مناسب در مساحت بین 

درآمد با رعایت مقررات ملی  ي کمها نیز به لزوم تأمین خانه مناسب به ویژه براي گروه 1387عرضه مسکن مصوب سال 

  ساختمان و اصول شهرسازي و معماري تأکید شده است.

کاربري و تغییر  بندي خواهد شد؟ چرا که با توجه به متراژ کم امکان تغییر بندي و پهنه ج: از نظر کاربري به چه صورت دسته

  بازدارنده به نظر نمی رسد. نامه آئینمساحت و بروز تخلفات و جود دارد. بنابراین جرایم مندرج در 

شود؟ آیا  می مشخص نیست، در کدام پهنه و با چه سطحی از تراکم تعریف اندازه کوچکد: نظام توزیع متوازن ساخت مسکن 

  قتصادي محالت دست خوش تغییر نخواهد شد؟در درازمدت وضعیت فرهنگی، اجتماعی و حتی ا

  بها و یا فروش به چه کسی و متولی آن کیست؟  ه: مبناي تشخیص و اعالم میزان اجاره

اعم از آب و فاضالب، برق و گاز و ...  ها نیز در نگاه اول شاهد صرف بودجه فراوان در توسعه زیرساخت منظر اقتصادياز 

  ي خوبی دارند.ها ي مسکونی با تراکم جمعیتی زیاد پتانسیلها فرسوده و یا پهنهکه بافت  خواهد شد. در حالی

الف: از آنجا که موضوع مسکن بالقوه پدیده مناسبی براي ورود دالالن و فعاالن غیرقانونی و غیرمتخصص در این عرصه 

ولی اکنون  ،درآمد بود ت براي اقشار کمقیم در ابتدا قرار بر ساخت مسکن ارزان ،است چنانکه در مورد مسکن مهر شاهد بودیم

رو کرده است و  هشاهد افزایش چشمگیر قیمت در اراضی مسکن مهر هستیم که خود بازار سوداگري دالالن را با رونق فراوان روب

اهد شد و و منابع طبیعی و اراضی ذخیره شهرها باز خو ها خواران و جوالن در بستر رودخانه خوران، زمین عرصه براي جوالن کوه

شدن باقی خواهد ماند. بنابراین از نظر اجرا و برآورد هزینه و تقاضا جاي تأمل بسیار  دار درآمد همچنین در حسرت خانه اقشار کم

  دارد.
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 قانون برنامه ششم توسعه کشور  80بند چ ماده نامه اجرایی آیین« گزارش

 »هاي حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتیسازمان هاي هدفپذیر و گروهبراي تأمین نیاز اقشار آسیب

رسد  می به نظر ها داراي تناقض است و با توجه به تعدد وظایف محوله به شهرداري 2با تبصره دو ماده  5ب: بند الف ماده 

  بایست صورت گیرد. می معرفی افراد واجد شرایط براي واگذاري واحدها از وزارت کار و رفاه اجتماعیشناسایی و 

مقیاس دچار مشکالت فراوانی  ي کوچکها گونه خانه نیز با توجه به تعریف واحد همسایگی این منظر فرهنگی و اجتماعیاز 

اصالً  ي کوچکها کنگ تجربه ساخت خانه اي شرقی مانند هنگاست. با توجه به تجربیات جهانی در این زمینه در شهرهاي آسی

مترمربع  50ي کمتر از ها دهد در این کشورها گاهی تا دو نسل در خانه می بحث جدیدي نیست. مطالعات و تحقیقات نشان

 ،غذا بخورند ،مجبور بودند در همان تخت خواب تکالیف مدرسه را انجام داده ها که بچه طوري ه. باند زندگی کرده و پرورش یافته

و یا در شهر  .را زندگی در قفس تعبیه کرده است ها گونه خانه بازي کنند و همانجا بخوانبد. سازمان بهداشت جهانی، زندگی در این

واسطه فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر جامعه  هب نیویورك از لحاظ فرهنگی بیشتر جوانان تمایل به زندگی انفرادي دارند که

  کند که همین امر با ساختار فرهنگی کشور ایران مغایرت دارد. می مقیاس ضرورت پیدا ي کوچکها گونه خانه ساخت این

  صدور مجوز ساخت: منظر شهرسازي و مقرراتاز 

ي مترو، ها متري ایستگاه 300در شعاع  ها ساختمان به اندازه کوچکالف: ارائه تراکم تشویقی تا حد یک طبقه براي واحدهاي 

سبب بر هم زدن ساختار پهنه بندي ارتفاعی خواهد شد. این موضوع باید در قالب طراحی یکپارچه با رویکرد توسعه حمل و نقل 

  ریزي گردد. عمومی محور برنامه

شدن واحدهاي  (پایان احداث ساختمان) براي اضافه ي ساختمانی پس از صدور پروانه به ویژه پایان کارها ب: تغییر نقشه

(پس از پایان ساختمان) است و نیاز به هماهنگی با سازمان نظام مهندسی  یندي پیچیده و گاهی غیرممکنافر اندازه کوچک

  صالح دارد. ساختمان و یا مشاور ذي

ا منظور از خانه همان واحد مسکونی درون یک تبیین نشده است. آی نامه آییندر  »مسکونی واحد« و »خانه« تمایز مفهوم: ج

  نیز هست. اندازه کوچکمجتمع مسکونی است یا منظور خانه مستقل یا عرصه 

که ساخت مسکن  در حالی .ي همگون با بافت مسکونی تعریف شودها بایست از نظر نزدیکی به فعالیت می یابی طرح د: مکان

رویه شهرها به خارج از شهر که عموماً محل استقرار کارخانجات  صرفاً به توسعه بیي کار و فعالیت و یا کارخانجات ها در پهنه

   است، خواهد انجامید.

 شهرداري کرج  

  :1در خصوص ماده 

مترمربع تعریف شده است؛ با توجه به اینکه تعیین حداقل  50تا   25: براي خانه کوچک بازه مساحتی اندازه کوچکخانه الف) 

عوامل مختلف از جمله عرضه زمین، مسائل اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، اقتصادي و ... بوده و احداث آن بر بازه مساحتی تابع 

لذا تعیین این بازه مساحتی نیازمند انطباق با ضوابط طرح  .ي خدماتی مصوب طرح تفصیلی نیز تأثیرگذار خواهد بودها سرانه

 -(تهران قل در سه دسته مختلفاگردد مساحت مذکور حد می دهانتفصیلی خواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه پیش

شهرها) ارائه و یا با در نظر گرفتن الزامات فضایی واحد مسکونی در مبحث چهارم مقررات ملی دو تعریف در  شهرها و سایر کالن

  شرح ذیل گنجانده شود: هب نامه آئین

  شود. می مربع اطالقمتر  50تا  25در شهر تهران به واحدهاي مسکونی با مساحت  -

  شود. می مترمربع اطالق 75تا  50شهرها به واحدهاي مسکونی  در سایر کالن -

  اندازه کوچکي ها خانه عنوان به زنی تملیک شرط به اي اجاره اندازه کوچک خانه این ماده در عناوین مطروحه بر عالوهب) 
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 ساله اجاره به شرط تملیک واگذار 20-15صورت بلندمدت  اث و بهي یاریگر احدها توسط نهاد که پذیر براي کمک به اقشار آسیب

  تعریف شود. ،دشو می

 : 2در خصوص ماده

  اي به شرط تملیک نیز به این ماده به شرح ذیل اضافه گردد: ي کوچک اجارهها ي هدف خانهها شرایط گروه

 گیرد که داراي  می ) تعلقاجاره به شرط تملیک به آن دست افراد سرپرست خانوار (مرد یا زن اندازه کوچکي ها خانه

  شرایط ذیل باشند:

  1با اولویت دهک  2و  1ي درآمدي ها قرارگیري در دهک -

  داراي حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر مربوطه -

  1/1/1389 از تاریخعدم مالکیت زمین و واحد مسکونی به صورت اسناد رسمیم و عادي  -

عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا نهادها یعمومی غیردولتی شامل زمین، واحد  -

  22/11/1357 اي خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ مسکونی یا تسهیالت یارانه

  :3در خصوص ماده 

ي حمل و نقل عمومی و مراکز کار و فعالیت، با توجه به اینکه ها ستگاهیابی مسکن استیجاري در نزدیکی ای در خصوص مکان

 ها رسد از منظر هزینه زمین و کفایت سرانه می به نظر ،باشد می اولویت جانمایی این مراکز غالباً با بافت میانی و متراکم شهري

ي ها یابی این مساکن با اولویت بافت گردد مکان می ي طرح مذکور داراي موانع اجرایی متعددي خواهد بود؛ لذا پیشنهادها مکانیابی

 .ي دولتی صورت پذیردها فرسوده و ناکارآمد شهر و با اراضی تحت مالکیت ارگان

  :4در خصوص ماده 

اي مشخص نیست. همچنین  نسبت میان تعداد واحدهاي فروشی و اجاره ،اندازه کوچکي ها در خصوص چگونگی تأمین خانه

  دار، وظایف و اختیارات آن و تأمین منابع مالی و تعامالت آن با بخش خصوصی و شهرداري مشخص نیست. اجارهجایگاه حقوقی 

 شهرداري تبریز  

  شهرها و  به تنوع اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی کشور تهیه الگوي مصرف واحد و یکپارچه مسکن براي تمام کالنباتوجه

مترمربع، با عنایت به شرایط  50تا  25همچنان که الگوي مسکن  . شهرهاي کشور قابل بحث و بررسی بیشتري است

هاي توسعه شهري نیز پذیرفته نشده است؛ بطوریکه در اکثر نقاط شهري کشور، خانوارهاي کم بومی و محلی، در طرح

کمتر  هاي شخصی و ویالیی حاشیه شهرها و روستاهاي اطراف را به سکونت در واحدهاي متراژدرآمد، سکونت در خانه

  دهند.ترجیح می

 ها اختیار  باشد و شهرداري برابر قوانین متعدد، تأمین مسکن و شناسایی خانوارها و افراد فاقد مسکن از وظایف دولت می

ها واگذار  به نظر برخی از وظایف و تکالیف قانونی دولت به شهرداري نامه آیینقانونی براي این امر ندارند و در این 

  ند اصالح قوانین است.شود که نیازم می

  هاي قانون اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قوانین برنامه«متأخر، متعدد از جمله برابر قوانین

ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن،  پنج

مواردي مانند تسهیل، واگذاري و احداث مسکن و همچنین » اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهري پایدار نامه آیین

 .باشد می شناسایی و کنترل واجدین شرایط از وطایف اساسی و قانونی وزارت راه و شهرسازي
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 قانون برنامه ششم توسعه کشور  80بند چ ماده نامه اجرایی آیین« گزارش

 »هاي حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتیسازمان هاي هدفپذیر و گروهبراي تأمین نیاز اقشار آسیب

  ء تخفیف یا معافیت از پرداخت ، قوانین و مقررات مربوط به اعطا»قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  3تبصره «برابر

، »هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه  23ت ماده «ها ملغی گردیده و به استناد بند عوارض یا وجوه به شهرداري

نویس  پیش 4ماده  5ها توسط دولت ممنوع است. به این ترتیب تبصره  هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداري

  باشد.ها برخالف قوانین مذکور میم قائل شدن براي شهرداريمبنی بر سه نامه آیین

  برابر قوانین صدراالشاره، مدیریت زمین در ایران به شدت دولتی است، اراضی دولتی و ملی در اختیار وزارت راه و

 ها جهت تأمین مسکن، مستلزمشهرسازي (سازمان ملی زمین و مسکن) بوده و واگذاري وظیفه دولت به شهرداري

باشد که در این خصوص حتی تکالیف مقرر براي دولت در قانون ها میواگذاري رایگان اراضی ملی و دولتی به شهرداري

ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهري پایدار مبنی بر واگذاري رایگان 

 هاي نارآمد شهري تحقق نیافته است. زي بافتها جهت بازسازي و نوسازمین و تأمین زیرساخت

 و داراي ابعاد متعدد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  باشد میاي و کالن  از آنجایی که مشکل مسکن یک مشکل ریشه

 ي صرف کالبدي چندان قابل رفع باشد.ها رسد با طرح به نظر نمی ،سیاسی است

 گذاران بخش خصوصی به دلیل کاهش ارزش امالکی که واجد واحدهاي مسکونی موضوع  عدم تمایل و رغبت سرمایه

افزودن بار اضافی به  ها قطعاً هستند نیز از مشکالت عمده دیگري است که در شرایط مالی فعلی شهرداري نامه آییناین 

  مشکالت شهرداري است.

  ي اخیر دولت ها سالالی براي تزریق به بخش مسکن در به دلیل پیچیدگی اجراي راهکارهاي مدیریتی و کمبود منابع م

ها به دلیل ساختارهاي مدیریتی حاکم ناموفق  به سمت مداخله مستقیم در بخش مسکن حرکت کرده است که تمام آن

نیز از این قاعده  اندازه کوچکهاي استیجاري و  ها در زمینه خانه گري شهرداري رسد تصدي بوده است و به نظر می

 نخواهد بود. مستثنی

 لذا اختصاص زمین مناسب و  ؛ها نیز با توجه به عدم وجود مدیریت یکپارچه شهري بسیار محدود است اختیارات شهرداري

باید  نامه آیینیی از شهر به تبع اجراي این ها ي الزم با توجه به افزایش ذاتی تراکم جمعیتی در بخشها تأمین زیرساخت

 رو خواهد بود. هدر عمل با مشکالت فراوانی روبکه ایجاد گردد هاي خدماتی  توسط سایر دستگاه

 باشد  می نامه آیینهاي طراحان این  ها و محالت اسکان غیررسمی که یکی از دغدغه موضوع ایجاد و گسترش سکونتگاه

رهاي ساکن متر مربعی استقرار مجدد خانوا 50تا  20نیز یک مشکل صرفاً کالبدي نیست. تصور اینکه با ساخت واحدهاي 

نماید. استقرار جمعیت در محالت اسکان  امري محال می ،پذیر است در این قبیل محالت در نواحی دیگر شهر امکان

سبک زندگی  .اي و نزدیکی به محل اشتغال و ... بوده است هاي سکونت فامیلی و طایفه غیررسمی بیشتر بر اساس شیوه

هاي سکونت در محالت غیررسمی از شهري به شهر  ت. همچنین شیوهدر این محالت با سایر مناطق شهري متفاوت اس

واحد براي رفع مشکل غیرممکن است. باید توجه  نامه آییندر چنین حالتی ارائه یک  .هاي بسیار دارد دیگر نیز تفاوت

و ممر  داشت که در اکثر شهرها واحد مسکونی در محالت اسکان غیررسمی در کنار سکونت به عنوان محل کسب و کار

بافی تا حتی تولیدات دامی باشد که  اي از صنایع خانگی مانند قالی تواند شامل طیف گسترده معاش نیز کارکرد دارد که می

متري نیست و همچنین وجود آن در کنار سایر واحدهاي مسکونی که شاید متعلق به  50تا  20هاي  قابل حل در خانه

 مزاحمت مطرح است.عنوان  به ،هاي دیگر شغلی باشند گروه
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 شهرداري اصفهان  

 به  ي اجتماعی دستیابیها آسیب ،در غیر این صورت .ساخت چنین واحدهایی باید با نظارت نهادهاي اجتماعی انجام گیرد

 سازد. می ممکناهداف ایجاد این واحد را غیر

 بالتبع نظارت اجتماعی زیادي را دهد و  می خود کنترل اجتماعی ساکنین را کاهش ها شهر ساخت چنین واحدهایی در کالن

 طلبد. می از سوي نهادهاي نظارتی

 بهتر است تشویق مالی  ،با توجه به اینکه تخفیف در خصوص عوارض در صورت رعایت تعهد قابل بازگشت نیست

 دیگري در نظر گرفته شود.

 بررسی و مصوب  ها جمیع پالكي ریزدانه با لحاظ ضوابط تها ي فرسوده داراي پالكها قابلیت اجرایی موضوع در بافت

 گردد.

 ي مورد نظر پس از انجام مطالعات الزم به صورتی انتخاب گردد که بتواند خدمات مورد نیاز خود را ها جانمایی محل

 ي موجود شهري ایجاد نکند.ها تأمین نماید و بار مضاعفی بر بافت

 بایست مدنظر قرار گیرد. می ي پیشنهادي، بعد خانوار متقاضیان واحدهاها با توجه به متراژ 

  دخالت بخش عمومی محدود به واحدهاي استیجاري و در بخش ساخت و فروش، محدود به ارائه تسهیالت و امکانات

 گردد.

 مترمربع، براي امکان تأمین حداقل  40مترمربع به  25شود حداقل مساحت مفید واحد مسکونی از  می پیشنهاد1 در ماده

 ت خانواده اصالح گردد. فضاهاي مورد نیاز سکون

 مترمربع افزایش داده شود.  60مترمربع به  50شده مساحت واحدهاي مسکونی از  سقف تعیین، 1چنین در ماده هم

گردد و هم گپ ایجاد شده بین مساحت پیشنهادي در  می تري فراهم ترتیب هم تا حدودي شرایط طراحی مطلوب بدین

متر مربع) که  60احت حداقل مجاز واحد مسکونی در طرح تفصیلی شهر اصفهان (متر مربع) تا مس 50( اجرایی نامه آئین

 هم به همین ترتیب است پوشش داده شود. ها شهر در برخی دیگر از کالن

  نسبت به نامه آئینرا موظف نموده ظرف مدت سه ماه از تصویب و ابالغ  ها که صرفاً شهرداري 3در تبصره ذیل ماده ،

 پیشنهاد ؛ي مناسب، با در نظر داشتن خدمات مورد نیاز براي اجراي این طرح اقدام نمایندها محدودهو معرفی  شناسایی

جمله وزارت راه و شهرسازي،  من ها شود حداقل در این فاز (شناسایی و معرفی زمین) از توان و پتانسیل سایر دستگاه می

 بنیاد مسکن و اوقاف و امثالهم نیز استفاده گردد.

 کاري سفت تکمیل از پس حتی یا و پایانکار مرحله در ،ها شهرداري براي شده مشخص تکلیف ،4 ماده ذیل یک تبصره در 

 به بزرگ واحدهاي تبدیل جهت الزم تمهیدات اینکه مگر ؛کند ایجاد تواند می را خاصی شرایط و مشکالت ساختمان،

پارکینگ و  ،ها واحدهاي کوچک اندیشده شده باشد (مسایلی همچون؛ تأسیسات، دستگاه پله و مشاعات، نورگیري واحد

 شود امکان ایجاد این تغییرات نهایتاً در مرحله پایان اسکلت ساختمان اجازه داده شود.  می لذا پیشنهاد ....)

 ي مسکونی داراي ها گواهی عدم خالف و پایانکار ساختمانی پروژهصدور و تمدید « آمده است 5 در تبصره یک ذیل ماده

حال آنکه استفاده و بهره برداري  ؛»باشد. هاي هدف می ها توسط گروه اي منوط به استفاده آن اجاره اندازه کوچکهاي  خانه

 ن کار خواهد بود.و پایا یي هدف از واحدهاي مسکونی مذکور مسلماً بعد از انجام مراحل صدور و عدم خالفها گروه

  تر همراه با قاطعیت بیشتر در  گیرانه گردد جهت افزایش درصد تحقق طرح، شرایط سخت می پیشنهاد؛ 6در خصوص ماده

 د توسط مالک، در نظر گرفته شود.رابطه با عدم اجراي تعه
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  چکیده

هاي دولت در مسکن اجتماعی و قابل استطاعت در کانادا به شدت افت کرده  گذاري در سه دهه گذشته، سرمایه

کنند تا از پس  تر و متوسط تالش می اي گران است و طبقات پایین است. بازار مسکن تورنتو به گونه فزاینده

اي از  نتیجه عنوان بهند. بحران مسکن نماید، برآی شان را برآورده می مسکن باکیفیتی که نیازهاي گوناگون

ها شامل کاالسازي مسکن، از بین رفتن شود؛ این روال هاي نئولیبرالیزاسیون ملی و جهانی توضیح داده می روال

هاي مسکن اجتماعی، و افت مبالغ اجاره قابل استطاعت در  هاي اجتماعی، کمی بودجه و عدم تداوم برنامه حمایت

اند  ي اجتماعی عمیق و تعهدات سیاسیهاشوند. این مسائل ساختاري مستلزم دگرگونیمی موجودي مسکن تورنتو،

هاي تهیه مسکن  شود که از روش شان در آینده نزدیک وجود ندارد. بنابراین، در این جا بحث می که احتمال تحقق

مسکن قابل استطاعت  ها باید در این حین حداکثر استفاده را نمود تا واحدهاي دیگر و نقاط قوت همه بخش

ها و  باکیفیت، دلگرم و حفظ شوند. هدف این پروژه بزرگ، ابتدا درك بستر فعلی در تورنتو و ابزارها، برنامه

هاي  شناسی باشد. دوم، مقاله، گونه شان می هاي مسکن قابل استطاعت، هم در وضعیت فعلی و هم تاریخی سیاست

هاي سیاست، و  ، مدلوساز ساختهاي  ها، روش داري گر، اجارهالمللی دی مسکن قابل استطاعت داخلی و بین

یا اصال استفاده  گیرند نماید که در تورنتو، یا کم مورد استفاده قرار می مالی را بررسی می تأمینهاي  مکانیزم

هاي منحصر به فرد تهیه مسکن  سازي برخی از این روش تري امکان پیاده بخش سوم، به صورت عمیقشوند.  نمی

دهد  نماید. مقاله اصلی شرح می سازي، بررسی می هایی براي پیاده ر تورنتو را با لنز کاربردپذیري قانونی و فرصتد

شوند یا در اکوسیستم مسکن تورنتو ناموجود هستند. مقاله نتیجه  ها کم استفاده می که چرا برخی از این مدل

رد، و این که شهرهایی مانند تورنتو باید از همه گیرد که امکان نوآوري در مسکن قابل استطاعت وجود دا می

اي جهت برآورده نمودن نیازهاي گوناگون  هاي مسکن حداکثر استفاده را نمایند تا مسکن قابل استطاعت بخش

  همه ساکنین فراهم نمایند.
  

                                                             
1. White, R. (2019). Affordable housing: exploring alternative housing methods. A major project report submitted to the 
faculty of environmental studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in Environmental Studies 
(Planning). Toronto, Ontario: York University. 
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  مقدمه .1

  انگیزه این پروژه. 1-1

ریزي شهري در تورنتو آغاز نمودم. پس از  من حرفه دانشگاهی خود را در یک برنامه دوره لیسانس در رشته برنامه

در زمانی که در  کار کردم. 1توسعه در زمینه احیاي پارك ریجنت) در بخش TCHCالتحصیلی، براي مسکن اجتماعی تورنتو ( فارغ

TCHCدائمیدچار کمبودي  قابل استطاعتکننده مسکن عمومی در کانادا بودم، دریافتم که سرمایه مسکن  ترین تهیه ، بزرگ 

د و با درآمد متوسط، به درآم تر مسکن براي ساکنین کم هاي متنوع تر و گزینه قابل استطاعت. دریافتم که نیاز به مسکن است

آمدم.  2در تاریخ، به یورك قابل استطاعتباشد. من به قصد یادگیري بیشتر درباره مسکن اجتماعی و  شدت در حال افزایش می

هایی پیدا کنم که از بخش خصوصی استفاده بهتري شود تا این بخش با درنظر گرفتن بودجه بسیار کم  مصمم بودم که راه

TCHC فراهم نماید. استطاعتقابل ، مسکن  

فراهم نماییم.  قابل استطاعتتوانیم تنها به پشتوانه بخش خصوصی، مسکن  در زمانی که در یورك بودم، متوجه شدم که نمی

هاي مسکن استفاده  هاي دیگر مسکن، از همه بخش باکیفیت و گزینه قابل استطاعتبایست به منظور تهیه مسکن  بلکه می

صی نقاط قوت بسیاري دارد شامل دسترسی به منابعی همانند بودجه، خبرگی در توسعه، توانایی حداکثري نمود. بخش خصو

هاي عظیم پول  ساختمان ها. بخش عمومی نیز نقاط قوتی دارد همانند توانایی دسترسی به اندوخته مؤثرساخت سریع، و مدیریت 

نقاط قوتی دارد همانند مشارکت اجتماعی، و قدرت نفوذ در  غیرانتفاعیسازي سیاست. بخش  عمومی قابل اعتماد و ایجاد و پیاده

. من اند المللی موفق بوده هم از نظر داخلی و هم بین غیرانتفاعیهاي خصوصی، عمومی و  هاي بین بخش ها. شراکت بین همسایه

اي  تورنتو وجود ندارد، اما این که فضاي قابل مالحظه قابل استطاعتاي براي کاهش بحران مسکن  حل ساده که هیچ راه آموختم

فردي براي فراهم نمودن مسکن در تورنتو وجود دارد که کمتر استفاده شده و یا  هاي منحصربه براي نوآوري وجود دارد. روش

 قابل استطاعتاند مسکن تو گذاري، و اقلیم سیاسی، تورنتو می اند. به اعتقاد من، با تعلیم درست، سرمایه استفاده نشده اصالً

  بیشتري براي همه طبقات مردم فراهم نماید. 

  هاي پژوهش روش. 1-2

هاي کمی) استفاده نمودم تا زمینه را معین نموده  از آمار توصیفی (داده انجام شده است.ویکرد روش مختلط با رپژوهش من، 

هاي ثانویه از شرکت رهن و مسکن کانادا  نمایم. از دادهو اطالعات ضروري براي توضیح بازار مسکن فعلی در تورنتو را فراهم 

)CMHC.هاي کیفی، در سه بخش تدوین شد.  آوري داده روش من براي جمع )، اداره آمار کانادا، و شهر تورنتو استفاده نمودم

 ).Peters et al., 2015هاي مسکن فعلی کانادا انجام دهد ( ابتدا، یک مرور برآوردي انجام دادم تا یک تحلیل سیاست از سیاست

انجام دهم. در  تهیه مسکنهاي دیگر  ها براي روش المللی از بهترین روال دوم، مرور برآوردي دیگري انجام دادم تا خوانشی بین

و  قابل استطاعتهاي مسکن در تورنتو انجام دادم تا بستر فعلی مسکن  هاي متعددي با کارشناسان در همه بخش آخر، مصاحبه

  را بررسی نمایم.  تهیه مسکنهاي دیگر  روش

  پروژه پژوهشی دهیسازمان. 1-3

  -مو طریق از دهد: می نشان گونه بدین را در تورنتو فعلی بستر بخش اولشود.  می بخش تقسیم سه به پژوهشی پروژه این

                                                             
1. Regent 
2. York 
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 هاي مختلف تهیه مسکنمسکن قابل استطاعت: بررسی روش

 
در کانادا، مرور تاریخی سیاست مسکن، و در نهایت، بحث  قابل استطاعتتورنتو، بررسی تعاریف مسکن » بحران مسکن«شکافی 

تهیه هاي دیگر  ، روش2بخش در تورنتو. در  قابل استطاعتهاي موجود و آتی براي مداخالت دولت در مسکن  در مورد گام

امون این که این ام، همراه با توضیحات مختصري پیر شوند، لیست نموده المللی و داخلی یافت می هاي بین را که به صورت مسکن

، چهار تا از 3بخش کند، و نقاط قوت و ضعف مدل چه مواردي هستند. در آخر، در  رسانی می روش چیست، به چه کسانی خدمت

 تهیه مسکن، و 3هاي دارایی اشتراکی ، رهن2موقتی مدوالر تهیه مسکن، 1افزا میان تهیه مسکنیعنی  تهیه مسکنهاي  این روش

، این تهیه مسکننمایم: چیستی هر روش  نمایم. در این بخش، این موارد را بررسی می تر بررسی می عمیق را بسیار 4پذیر انعطاف

آل، کاربردپذیري قانونی در تورنتو، دلیل  که جمعیت هدف چه کسانی هستند، نقاط قوت و ضعف، یک مطالعه موردي، مکان ایده

نماید، نگاه وسیعی به گستره  قاله بستر فعلی در تورنتو را بررسی میها از ساخت این مدل. این م عدم انجام، و چیستی انگیزه

توانستند در محدوده  شود که می هایی متمرکز می اندازد، و سپس بر روي روش می تهیه مسکنهاي دیگر  بزرگی از روش

  سازي شوند. پارامترهاي قانونی موجود تورنتو پیاده

  : بستر فعلیتهیه مسکنعدم استطاعت  .2

  موشکافی بحران مسکن تورنتو. 2-1

باشد. طبق گزارش شرکت رهن و مسکن  شهر تورنتو در حال مواجهه با یک بحران مسکن عمومی و قابل استطاعت می

باشد. هزینه متوسط  % می1/1 ها در تورنتو به شکلی تاریخی پایین است و برابر بانرخ خالی بودن خانه )،CMHC, 2018dکانادا (

). تعداد مسکن کافی Chen, 2019باشد ( می 2019دالر در ماه در ژوئن  2850رتمان دو خوابه که اخیراً لیست شده، براي یک آپا

براي برآورده شدن نیازهاي ساکنین وجود ندارد، و مسکن جدید در حال ساخت، اغلب خارج از دسترس بسیاري از ساکنین تورنتو 

کند، و لیست انتظار براي واحدهاي موجود بالغ بر  عی جدید حمایت چندانی نمیباشد. دولت از ایجاد واحدهاي مسکن اجتما می

هاي دولت براي مسکن قابل استطاعت، در سه دهه گذشته در کانادا به شدت کاهش پیدا کرده است.  باشد. یارانه می 100،000

داشتن مسکن باکیفیت را ندارند. براي مثال، اي گران است و طبقه متوسط و پایین استطاعت  بازار مسکن تورنتو به گونه فزاینده

دالر دارند و بیش از یک سوم  50000کمتر از  اي ها در تورنتو درآمد ساالنه % از خانواده38دهد که  اداره آمار کانادا توضیح می

). یک سوم از Pagliaro, 2018کنند ( شان را براي سرپناه خرج می درصد از درآمد ساالنه 30نشینان بالغ بر  همه اجاره

کنند. همه مردم باید به  نشینان در شهر تورنتو در مسکن قابل استطاعت تعریف شده استانداردهاي دولت کانادا زندگی نمی اجاره

). اکثر Rozworski, 2018نیست (» حقی قانونی«مسکن با کیفیت و قابل استطاعت دسترسی داشته باشند اما این در کانادا 

). به دلیل Lehrer, Keil & Kipfer, 2010( اند هاي مستغالتی لوکس بوده در تورنتو، آپارتمان هاي بخش خصوصی توسعه

المللی در حال خرید  گذاران بین هاي مستغالتی لوکس اشباع نشده است. سرمایه کاالسازي مسکن، بازار در زمینه آپارتمان

هاي مستغالتی لوکس  گذارند. آپارتمان احدها را خالی میگذاري هستند و این و هاي سرمایه دارایی عنوان بهمستغالت لوکس 

توانند نیازهاي متنوع ساکنین تورنتو را برآورده نمایند. همه عوامل، منجر به یک بحران مسکن قابل استطاعت براي بسیاري  نمی

  شوند.  درآمد و با درآمد متوسط در تورنتو می از ساکنین کم

  نشان بخش، من این موارد را این دارند. در مشارکت تورنتو قابل استطاعت مسکن رانبح دارند که در وجود بسیاري عوامل

                                                             
1. Infill Housing 
2. Temporary Modular Housing 
3. Shared Equity Mortgages 
4. Flexible Housing 
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نشینی  هاي اجتماعی، کمبود مسکن اجتماعی، کمبود تنوع مسکن، و افت اجاره خواهم داد: کاالسازي مسکن، از بین بردن حمایت

  قابل استطاعت در موجودي مسکن تورنتو.

  یا کاالسازي مسکن بازي سفته. 2-1-1

رسیم که مسکن براي ساکنین تورنتو تبدیل به یک  ها در دیگر شهرهاي جهان به این نتیجه می ابتدا، با دنبال کردن روال

 اند دهندگان زمین را خریده کاالي مالی شده است و نه یک کاالي عمومی. رونق در آپارتمان مستغالتی بدین معنا بوده که توسعه

، 1990). طی دهه Lehrer, Keil & Kipfer, 2010( اند انداز شهري تورنتو را تشدید نموده اي چشم مالحظه و به شکل قابل

هاي مستغالتی لوکس افزایش یافته متوسط ساخته شدند. حال، توسعه آپارتمان-هاي مستغالتی براي بازارهاي ضعیفآپارتمان

بازار مسکن قدرتمند تورنتو، مسکن تبدیل به یک کاال شده است. ). با درنظر گرفتن Lehrer, Keil & Kipfer, 2010است (

هاي سپرده صندوق« عنوان بههاي مستغالتی لوکس کوچک گذاران خارجی از افزایش شدید تعداد طبقات در آپارتمانسرمایه

طرفانه اونتاریو را اعالم بی، برنامه مسکن 1، کتلین وین2017). در آوریل Rozworski, 2018کنند (استفاده می» ایمن در آسمان

باشد، که یکی از آنها شان کاهش هزینه مسکن براي ساکنین تورنتو میشود که هدفهاي بسیاري مینمود. برنامه شامل سیاست

درصدي بر  15گذاري خارجی از طریق اعمال یک مالیات باشد. هدف از این مالیات، مهار سرمایهمی 2غیرمقیم گريمالیات واسطه

با این حال، کاالسازي  ).Ontario Ministry of Finance, 2017باشد (می 3ید ملک مسکونی در گریتر گلدن هورسشوخر

گري غیرمقیم در روي داد، مالیات واسطه 2018باشد و به دلیل تغییر در قدرت دولتی که در اکتبر مسکن هنوز در تورنتو رایج می

  باشد. معرض تهدید می

  داري نئولیبرالهاي اجتماعی در نتیجه دولت سرمایهتن حمایتاز بین رف. 2-1-2

و هاي به شدت نئولیبرال متمرکز حول اقتصاد فردي دوم این که، از بین بردن وضعیت رفاهی در اونتاریو و اتخاذ سیاست

هاي مسکن اجتماعی شده برنامهها و کننده مسکن را به حداقل رسانده و مانع ارائه حمایتیک تهیه عنوان بهبازار، نقش دولت 

، اونتاریو از یک دولت رفاهی موفق به یک »گزینه فردي«، با تحریک بازار و 1990است. طی دوره قطع بودجه عمومی در دهه 

) اتفاق نظر دارند که یک 2014( 4»کلیفورد و واکز«. )Moriah and Hackworth, 2006تغییر پیدا کرد ( دولت نئولیبرال

اي اجتماعی به مالکین بخش خصوصی اجاره تهیه مسکنلیبرال در سیاست مسکن وجود داشت که نقش دولت را از دگرگونی نئو

شد که » شهر ارزانی«، تورنتو تبدیل به 1990) حکایت از آن دارند که در نتیجه دگرگونی دهه 2002( 5و کیل رتغییر داد. کیپف

نئولیبرال براي سیاست مسکن قابل مالحظه است. اعتماد زیادي نسبت به  باشد. دگرگونیریزي نئولیبرال میمتکی بر برنامه

) اتفاق نظر دارند که ما در یک دنیاي 2003( 7و کوارتر 6بخش خصوصی براي تهیه خدمات عمومی وجود دارد. سوسا

هاي دولتی پیدا اي دغدغههایی مبتنی بر بازار برحلکنیم و راهزندگی می ی در حال کوچک شدنکار و خصوصی از دولت نومحافظه

کنیم. درهرحال، بخش خصوصی کسب و کاري انتفاعی است که کاالهاي عمومی را تنها در شرایطی تهیه خواهد نمود که می

). دگرگونی نئولیبرال در سیاست مسکن طی Black, 2014شان دریافت نمایند (گذاريدر ازاي ریسک و سرمایه سودي حداکثري

  در تورنتو دارد.  قابل استطاعتاي براي مسکن اي قابل مالحظههبازتاب 1990دهه 

                                                             
1. Kathleen Wynne 
2. Non-Resident Speculation Tax 
3. Greater Golden Horseshoe 
4. Clifford & Walks 
5. Kipfer & Keil 
6. Sousa 
7. Quarter 
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 کمبود مسکن اجتماعی. 2-1-3

، یک بحران مسکن اجتماعی نیز در شهر تورنتو وجود دارد. سیستم به شدت محدود قابل استطاعتدر کنار بحران مسکن 

کند که بیان می 1وجود دارد. دیوید هالچانسکی هاي قدیمی شهرشده و بودجه اندکی براي بهسازي، تعمیر، و نگهداري ساختمان

ترین بخش خصوصی مبتنی بر بازار مسلطهاي همه ملل غربی (شامل ایاالت متحده) داراي سیستم کانادا در بین سیستم«

» باشد (به جز ایاالت متحده)ترین بخش مسکن اجتماعی میباشد ... و این کشور در بین ملل غربی، داراي کوچک می

)Hulchanski, 2002: IV هاي % خانواده5، 2004). اکثر موجودي مسکن کانادا متکی بر بخش خصوصی است. در سال

هاي تعاونی). سیستم مسکن کانادا ها و شرکتغیرانتفاعیکردند (مسکن عمومی، کانادایی در واحدهاي غیربازاري زندگی می

). Hulchanski, 2007: 1باشد (به شدت متکی بر بخش خصوصی میبراي تهیه، نگهداري، و راه انداختن بازار مسکن خود، 

تر از مقدار حقیقی کل ساکنینی است که خانواده در لیست انتظار بودند، این عدد پایین 102049، 2019طی یک چهارم اول سال 

سال گذشته  40طی ). ایجاد مسکن اجتماعی جدید City of Toronto, 2019fکنند (در مسکن اجتماعی تورنتو زندگی می

شود. درهرحال، واحدهاي شود یا تعداد کمی ساخته میمحدود شده است. امروزه، یا هیچ واحد مسکن عمومی اضافی ساخته نمی

، مسکن وساز ساختبودجه  تأمینهاي مسکن عمومی در حال ساخته شدن هستند. براي ترین توسعهجدید جایگزینی در بزرگ

فروشد. سپس آنها در ساخت دهندگان میکننده مسکن عمومی تورنتو) زمین باارزش را به توسعهتهیه تریناجتماعی تورنتو (بزرگ

آیند، همانند مشکالت برمی ،کنند. به واسطه این رونددهندگان مشارکت میواحدهاي مسکن عمومی و بازار جدید، با توسعه

اد محالت با درآمد مختلف. درهرحال، این روند با کاهش کار ، و مناقشه ایجوساز ساختین مسکن عمومی طی مستأجریی جا جابه

درآمد، مسکن جدید فراهم کند و براي افراد کمکمک می ،سرمایه رو به فزونی مسکن اجتماعی تورنتو اصالحناتمام مربوط به 

  نماید.می

  کمبود تنوع مسکن. 2-1-4

هاي مستغالتی بلند، واع اصلی مسکن عبارتند از آپارتماندر بازار مسکن تورنتو، تنوع چندانی در مسکن وجود ندارد. ان

هاي بلند هاي تکی مجزا یا در برجاي، که یا در خانههاي تکی مجزا در مناطق محله تورنتو و پیرامون شهر، و امالك اجاره خانه

اي نیمه گم شده ابداع شده است. این ایده عنوان بهباشد که پراکنده هستند. روندي در ادبیات مسکن تورنتو در حال پیدایش می

نوشته شده توسط  2018باشد. یک گزارش سال متمرکز می» رویهبلندي و رشد بی«است که توسعه تورنتو حول یک الگوي 

   نماید:، موارد زیر را مطرح می2ه ساختمان شهر دانشگاه ریرسونمؤسس

 

هاي کم اي در نقاط پرتراکم هستند یا خانههاي تک خوابهآپارتمانهاي جدید ساخته شده و در حال ساخت، یا اکثر خانه

توانند یک ها انتخاب کمی در بازار مسکن داشته باشند. آنها میتراکمی در حاشیه شهري. این باعث شده که خانواده

اي به همراه دارد والنیکه رفت و آمد روزانه ط 3ايآپارتمان کوچک در یک برج بلند را انتخاب کنند، یا خانه تک خانواده

)Haines and Aird, 2018: 3.(  
  

هاي اندکی در تنوع مسکن داشته باشند و منجر به کمبود دسترسی به مسکن شود که ساکنین تورنتو گزینهاین باعث می

پیامدهاي محیطی هاي شهر، ارتفاع در حاشیهشود. به عالوه، ساخت دائمی بناهاي کمدر هسته مرکز شهر می قابل استطاعت

تر از آن تراکمها را به دنبال دارد زیرا نواحی کماي همانند تنکی اکوسیستم و زمین کشاورزي و وابستگی بیشتر به ماشینمنفی

                                                             
1. David Hulchanski 
2. Ryerson University City Building Institute 
3. Single-family Home 
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هاي  ها در محلهاي مسکن اندکی در دسترس خانوادهصورت خالصه، گزینه رسانی نمود. بهها خدمتنقل بدانوهستند که با حمل

  باشند.اي در خارج از دسترس ساکنین تورنتو میند و محالت شهري به گونه فزایندهمرکزي هست

  اي قابل استطاعتکمبود مسکن اجاره. 2-1-5

هایی که با هدف نشینی در خانهاي در تالش است تا به دالیل زیر با تقاضا همگام شود: کمبود عرضه اجارهمسکن اجاره

اي براي افرادي که هاي افزایش یافته مالکیت خانه. بازار مسکن اجارهحال افزایش، و هزینه، تقاضاي در اند مشخصی ساخته شده

هاي مالکیت خانه هاي ماهانه اغلب کمتر از هزینهباشد. هزینههستند، بازار مهمی می قابل استطاعتدر جستجوي مسکن 

اي که به صورت خصوصی ساخته ت. تعداد مسکن اجارهاي (پول پیش رهنی) نیسجاي زیاد اولیههستند، و نیاز به هیچ پول یک

تا به امروز که  1990اي افزایش یافت سپس طی دهه به طور قابل مالحظه 1980تا  1960شده و به راه انداخته شده، طی دهه 

   ).Black, 2014باشد، به شدت کاهش یافت (ترین مقدار خود میاي در پاییندرصد مسکن اجاره

شوند. آنها جمعیت هاي پیرامون استطاعت مسکن فراموش میبزرگی از جمعیتی هستند که اغلب در بحثدانشجویان بخش 

گیرند زیرا آنها عموماً اي افزایش یافته قرار میهاي مسکن اجارهپذیري هستند که معموالً به مقدار زیادي تحت تاثیر قیمتآسیب

هاي زمانی سریع، از اقدامات کنترلی اجاره نفعی ستند و اغلب به دلیل دورهدرآمد هستند. دانشجویان ذاتاً ساکنینی موقتی هکم

خانگی به راحتی گرانه صاحبهاي چپاولدانند و روالشان را نمیبرند. آنها با بازار مسکن آشنایی ندارند و اغلب حقوق مسکننمی

ک هستند، مسکن جدید در حال ساخت، را بخش ها در حال ساخت مسکن جدید کوچنمایند. دانشگاهاز آنها سو استفاده می

باشد. بنابراین، دانشجویان به سمت بخش سازد، این مسکن اغلب براي اکثر دانشجویان خارج از دسترس میخصوصی می

یان ها، دانشجوکنند. در نتیجه افزایش قیمت اجارهآل یا قانونی زندگی میتر از شرایط ایدهروند و در شرایطی پایینخصوصی می

زمان حضورشان در دانشکده را افزایش  مسئلهگیرند که این هاي دومی را بر عهده میآورند یا شغلهاي بیشتري باال میبدهی

دچار کمبود  قابل استطاعتاي گذارد. مسکن اجارهپذیر جمعیت باقی میبخش آسیب عنوان بهتري داده، آنها را براي مدت طوالنی

تواند بازار مسکن هاي بهتر مسکن براي دانشجویان میحلگیرند. راهواحدها را از نیازمندترین افراد می باشد و دانشجویان اینمی

  تورنتو را بهبود بخشد.  قابل استطاعت

و با  اخیراًهایی که نشینی ساختمانرا از طریق بررسی کمبود عرضه اجاره قابل استطاعتنشینی این بخش دالیل کمبود اجاره

هاي افزایش یافته مالکیت خانه، بررسی و هزینه قابل استطاعتنشینی ، افزایش تقاضا براي اجارهاند ساخته شده هدف مشخصی

  خواهد نمود. 

ها در کانادا توسط بازار % همه خانه95سازد. هدفمند نمی قابل استطاعتاي ابتدا، بخش خصوصی به تعداد کافی مسکن اجاره

 ,Hulchanskiاي دارد (یا مسکن اجاره قابل استطاعتصوصی انگیزه کمی براي ساخت مسکن ، بازار خاند خصوصی فراهم شده

عرضه نخواهند نمود که آن سخت بدان  قابل استطاعتاي نیروهاي بازار، مسکن اجاره«کند که ). هالچانسکی بیان می1 :2007

واحد  40000نیست. تقریباً  قابل استطاعتاي کوچک در حال ساخت، ). مسکن اجارهHulchanski, 2004: IV» (نیاز دارد

 ,Monsebraatenلحاظ شدند ( قابل استطاعتدرصد  5/2 ساخته شدند، از بین آن واحدها تنها 2017تا  2014اي از سال اجاره

، به ویژه مسکن عتقابل استطااي براي مسکن تر، پیامدهاي قابل مالحظه). حرکت کانادا به سمت دنیایی خصوصی2018

بخش مسکن، ارزش زمین و  1کنند. مالی شدنهاي سبک آپارتمانی درآمد بیشتري تولید میاي، به دنبال دارد، زیرا توسعهاجاره

هاي دهندگان بخش خصوصی، به منظور دیدن بازگشترا افزایش داده، بنابراین تعداد کمتري از توسعه وساز ساختهاي هزینه

                                                             
1. Financialization 
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% 12 ،2018-2017 هايدر تورنتو، از سال وساز ساختهاي سازند. هزینهاي هدفمند میگذاري، مسکن اجارهسریع بر سرمایه

هاي افزایش یافته در مالکیت خانه اي محدود و هزینه). این منجر به عرضه مسکن اجارهKalinowski, 2019( اند افزایش یافته

نفع درگیر در سکن خصوصی، کسب و کاري سودده است که هر فرد ذيشوند. بازار مشود که اینها به مشتري منتقل میمی

). Black, 2014پنداشتند، همخوانی داشته باشد (هاي مالی آنها با خطري که میاي انتظار دارد که بازگشتتوسعه مسکن اجاره

ها براي دارند، بنابراین انگیزه هاي لوکسترین خطرات را در ساخت آپارتمانهاي سود و پاییندهندگان باالترین حاشیهتوسعه

در حال باال رفتن  وساز ساختهاي هاي زمین در تورنتو بسیار باال هستند و هزینهباشند. قیمتاي حداقل میساخت مسکن اجاره

اي وجود هاي اجارههاي دولتی کافی براي ایجاد آپارتماناي دشوار است، و انگیزههاي اجارههستند. گرفتن بودجه براي ساختمان

دهندگان را از ساخت مسکن اي قابل مالحظه هستند و اغلب، توسعههاي ساخت و نگهداري مسکن اجارهندارد. در آخر، چالش

اي در برابر مسکن سبک کنند. همه اینها، به دشوارتر شدن و کمتر سودده شدن ساخت مسکن اجارهاي منصرف میاجاره

  .)Black, 2014افزایند (آپارتمان، می

شهر تورنتو کافی نیست اي ساخته شده براي هدفی مشخص، جهت همراهی با رشد کالنثانیاً، عرضه مسکن اجاره

)CMHC, 2017نشینی، با یکدیگر همخوانی ندارند. نرخ رشد جمعیت در تورنتو ). در تورنتو عرضه و تقاضا به ویژه در بازار اجاره

شود که طی چند سال آتی به رشد خود ادامه دهد. این به معناي حدود پیشبینی می% بود و 46/4 ،2016و  2011هاي بین سال

اي ). گزارش مسکن اجارهCanada Population, 2019باشد (شهر تورنتو میتر در هر سال در کالننفر اضافه 100،000

CMHC )2017دهد. اقتصاد قدرتمند کانادا مینشینی را افزایش کند که افزایش تعداد مهاجرین، تقاضاي اجاره) بیان می

). CMHC, 2017اي جهت مالکیت پیدا کنند (کنند تا وقتی که خانهواردان عموماً خانه اجاره میکند. تازهمهاجرین را جذب می

ویان شوند. به عالوه، ثبت نام دانشجدرآمدان مینشینی کماي دولت، وارد بازار اجارهحال پناهجویان پس از ترك مسکن یارانه

خارجی افزایش یافته، و تعداد کارکنان خارجی موقتی افزایش یافته است، که این منجر به ایجاد باالترین تقاضا براي مسکن 

  ).CMHC, 2017شود (اي میاجاره

ي اشود که افراد بیشتري در جستجوي مسکن اجارههاي مالکیت خانه بسیار باال هستند که منجر به این میدر نهایت، هزینه

هاي مالکیت خانه در تورنتو طی پنج سال گذشته به شدت افزایش یافته اي در سراشیبی قرار گرفته و هزینهباشند. مسکن اجاره

اند، از مالکیت خانه  در راستاي مالکیت خانه تجهیز شدهاي که ها و بودجهاست. دولت فدرال کانادا از طریق فراهم نمودن سیاست

اي ی حمایت نموده است. مرور تاریخی بخش سیاست فدرال در این پروژه پژوهشی عمده براي سابقهدر مقایسه با مسکن عموم

  در زمینه هواداري از مالکیت خانه در سیاست مسکن فدرال کانادا را ببینید. 

کن اي ساخته شده با هدفی معین توسط بازار خصوصی، تقاضاي افزایش یافته براي مسترکیب کمبود عرضه مسکن اجاره

اي جدید ساخته شده هاي افزایش یافته مالکیت خانه، مخصوصاً با توجه به ایجاد واحدهاي اجارهو هزینه قابل استطاعتاي اجاره

  شوند.می قابل استطاعتبا هدفی معین، منجر به بحران مسکن 

تنوع مسکن، و افت مسکن هاي اجتماعی، کمبود مسکن اجتماعی، کمبود پیامدهاي کاالسازي مسکن، از بین رفتن حمایت

   .اند اي، آشفتگی کاملی براي عدم استطاعت در بازار خصوصی در تورنتو ایجاد کردهاجاره

  تعاریف مختلف مسکن قابل استطاعت. 2-2

قابل و مسکن اجتماعی وجود دارد، این بخش درباره تعاریف مختلفی از مسکن  قابل استطاعتتعاریف مختلفی از مسکن 

  و مسکن اجتماعی بحث خواهد نمود. استطاعت
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شود. بر اساس شرکت رهن از طریق درصدي از درآمد و درصد در مقایسه با بازار تعریف می قابل استطاعتدر کانادا، مسکن 

نشینی، دولت فدرال کانادا هاي بازار اجارهکند، و نظرسنجی)، شرکتی که به صورت فدرال کار میCMHCو مسکن کانادا (

در کانادا  قابل استطاعتکند. تعاریف بسیاري از مسکن % از درآمد خالص ساالنه تعریف می30 عنوان بهرا  بل استطاعتقامسکن 

نشینی بازار اجاره 2017نشینی بازار ببینید که در گزارش هاي اجارهرا براي نرخ 1 جدولهستند.  CMHCمتکی بر تعریف بازار 

CMHC نماید که براي بالغ اي را بررسی میواحدهاي خصوصی با حداقل سه واحد اجاره فقط ،نیز تعریف شده است. نظرسنجی

شود، امالکی اي میاغلب کمتر از ارزش واقعی بازار است زیرا شامل امالك اجاره CMHC. ارزش بازار اند بر سه ماه در بازار بوده

قابل نشینی الزامی ایالت اونتاریو، ه دلیل اقدامات کنترل اجاره، این آنها را باند تري تجربه شدههاي زمانی طوالنیکه براي دوره

توانند ها میباشد زیرا صاحب خانهمی CMHCنماید. هزینه فعلی اجاره یک واحد جدید در بازار باالتر از تعریف تر میاستطاعت

  آن چه را که بازار واقعی آشکار خواهد کرد، مطالبه کنند.

  

  )CMHCنشینی اجارهبازار  2017(گزارش  2017بهاي بازار هاي اجارهنرخ. 1جدول 

  سه اتاق خوابه  دو اتاق خوابه  یک اتاق خوابه  سوئیت

  دالر 1،610  دالر 1،426  دالر 1،202  دالر 1،019

  

کند. درهرحال، آنها را بر اساس درصد در قیاس با بازار تعریف می قابل استطاعتاي برنامه رسمی شهر تورنتو، مسکن اجاره

تر از آن، بسته به نوع واحد با نرخ اجاره متوسط شهر تورنتو یا پایین«کنند را بدین صورت تعریف می قابل استطاعتیک واحد 

). برنامه رسمی، در City of Toronto, 2019: 3-25» (ها)، طبق گزارش ساالنه شرکت رهن و مسکن کانادا(تعداد اتاق خواب

باشد. شرکت  CMHCکند که مقدار اجاره برابر با ارزش بازار تعریف شده تعریف می قابل استطاعتا به صورت صورتی مسکن ر

نماید. براي فراهم می قابل استطاعتهم واحدهایی با اجاره متناسب با درآمد، و هم واحدهاي  )TCHCمسکن اجتماعی تورنتو (

قابل مسکن  TCHCباشد. % از درآمد کل پیش از مالیات می33برابر با  TCHCمثال، اجاره متناسب با درآمد تعریف شده 

) تعریف CMHC( شرکت رهن و مسکن کانادا باشد. ارزش بازار رامی» ارزش بازار% «80 دارد کهنیز عرضه می استطاعت

هاي بودجه اعمال مدل اثرات شدیدي بر سیاست دارند زیرا بر چگونگی قابل استطاعتکند. در آخر، تعاریف مختلف مسکن  می

  گذارند.عمومی تاثیر می

را از طریق درصدي از درآمد و درصد در قیاس با بازار  قابل استطاعتریزي اونتاریو، مسکن در یک سطح ایالتی، الیحه برنامه

هاي ساالنه نه% از درآمد کل را براي هزی30ها بیش از شود که خانوادهلحاظ می قابل استطاعتکند، مسکن زمانی تعریف می

یا وقتی که  باشدتر از مقدار متوسط ارزش بازار % پایین10محل سکونت نپردازند، یا وقتی که قیمت خرید براي مسکن حداقل 

% درآمد کل ساالنه خانواده را براي اجاره نپردازند یا وقتی که مبلغ اجاره برابر با اجاره متوسط بازار یا 30ها بیشتر از خانواده

   ).Ministry of Municipal Affairs and Housing, 2018باشد (ر از آن ت پایین

% درآمد یک فرد مقیم تعریف 30اخیراً محبوب شده است. شهر نیویورك استطاعت عمیق را  1»یقاستطاعت عم«اصطالح 

). شهر تورنتو هیچ تعریف 2016ریزي شهر نیویورك، % میانگین درآمد ساالنه، درآمد دارد (برنامه40کند، فردي که کمتر از می

% 80» تراستطاعت عمقی«اشاره نموده،  CMHCطور که  نماید که همانروشنی از استطاعت عمقی ندارد. با این حال، اشاره می

) استطاعت عمقی را ACTOین اونتاریو (مستأجر). مرکز وکالت 17، صفحه 2015 باشد (شهر تورنتو،بهاي متوسط بازار میاجاره

                                                             
1. Deep Affordability 
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 هاي مختلف تهیه مسکنمسکن قابل استطاعت: بررسی روش

 
توانست می» استطاعت عمقی«). تعریف واضحی از ACTO, n.d.: 13کند (% کل درآمد یک فرد مقیم تعریف می30از کمتر 

  هایی براي تهیه استطاعت عمقی مفید باشد. براي ترغیب سیاست دولت و نوآوري

  هاي مسکن اجتماعیمدل فهم. 2-2-1

شود که بودجه مسکن اجتماعی به هر گونه مسکنی گفته میاین بخش تالش خواهد نمود تا مسکن اجتماعی را تعریف کند. 

بودجه. مسکن عمومی به مسکن  تأمینکرده باشد، فارغ از طراحی، مالکیت و شیوه اداره یا مدل  تأمینآن را جایی غیر از بازار 

یستم اجاره متناسب با ین مسکن عمومی با یک سمستأجرها براي تحت مالکیت و مدیریت دولت اشاره دارد. در کانادا، یارانه

اي خصوصی هستند که غالبا ین در مسکن اجارهمستأجراي براي هاي دولتیها یارانه. برعکس، کوپناند دهی شدهدرآمد سازمان

هاي هاي تعاونی به شکلی از مسکن اجتماعی اشاره دارند که توسط سازمانشوند. در کانادا، شرکتدر ایاالت متحده استفاده می

پردازند. تا چند وقت اخیر، اي یا بازار را میهاي یارانهشوند، این افراد اجارهشان (ساکنین) آن مدیریت میو اعضاي اعیغیرانتف

ها) و مسکن شدند. در کنار مسکن فوري (سرپناهکانادا، شامل یک سیستم یارانه متناسب با درآمد نیز می هاي تعاونیاکثر شرکت

که منابع  اند هاي باال براي کمک به افرادي طراحی شدهها یا مشکالت پزشکی)، همه مدلاتوانیمساعدتی (براي افراد با ن

هایی در کانادا وجود دارند که بازار اقتصادي براي زندگی در یک اقتصاد هدایت شده توسط بازار را ندارند. به عالوه، مکانیزم

اي یا بندي فراگیر، براي دربرگیري بخشی از واحدهاي یارانهبا ناحیههاي خصوصی، نمایند. توسعهتر میقابل استطاعتمسکن را 

) بیان کردند که چهار نوع مختلف مسکن عمومی وجود دارد؛ 2003شوند. سوسا و کوارتر (تر تنظیم میقابل استطاعتخصوصی 

 ,Sousa and Quarter( غیرانتفاعی، و مسکن شهري  غیرانتفاعیمسکن عمومی سنتی، مسکن تعاونی، مسکن خصوصی 

هاي متفاوت بسیاري براي مسکن عمومی وجود دارد. همه ). همان طور که در این پاراگراف نشان داده شد، مدل592 :2003

  هاي سیاسی جوابگو نیستند. ها در همه جوامع و اقلیممدل

  هاي مسکنمرور تاریخی سیاست. 2-3

و سیاست مسکن، فهم تاریخ سیاست مسکن در  قابل استطاعتهاي فعلی روز براي تهیه مسکن حلهنگام بحث در مورد راه

سیاست مسکن عمومی، سیاست فدرال و دریافت مسئولیت مسکن طی قرن اخیر در کانادا را  ،کانادا اهمیت دارد. این بخش

  ره زمانی را نیز بررسی خواهد کرد.در این دو قابل استطاعتبررسی خواهد نمود، همچنین درگیري بخش خصوصی در مسکن 

  تاریخ مسکن عمومی. 2-3-1

و  1کند. مدنایجاد مسکن عمومی و سیاست مسکن عمومی، پرتالطم است و در قرن بیستم تا بیست و یکم نوسان می

جنگ جهانی اول هاي . ابتدا، برنامهاند کنند که سه موج اصلی مسکن عمومی در ایاالت متحده وجود داشتهاشاره می 2مارکوس

شان، سربازان بود که هدف-هاي پس از جنگ کهنهسازي براي ارتش و کارکنان صنعت بود. دوم، برنامهشان خانهبودند که هدف

تر مسکن عمومی توسعه یافتند تا به هاي بزرگسازي براي افرادي بود که در جنگ جهانی اول جنگیده بودند. سوم، برنامهخانه

کند که شش نقطه عطف براي سیاست مسکن ادعا می 3گرگ ساتور ).Madden & Marcuse, 2016هند (رکود بزرگ پاسخ د

هاي سیاست مسکن براي دولت کانادا طی سال ).Suttor, 2016عمومی کانادا از دوران پساجنگ تا تغییر هزاره وجود داشتند (

ها براي سیاست مسکن ). قدرتمندترین سالSuttor, 2016پساجنگ تبدیل به یک اولویت شد و در پایان قرن بیستم محو شد (

                                                             
1. Madden 
2. Marcus 
3. Greg Suttor 
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بود. طی این زمان، سیاست مسکن کانادا در سرتاسر  1990تا اواسط دهه  1960عمومی در یک دوران سی ساله از اواسط دهه 

از ایالتی ). ایجاد مسکن عمومی جدید، یک نوآوري فدرال و متداوم بود، درهرحال، این مسکن Suttor, 2016جهان مشهور شد (

 ,Suttorوجود داشته است (» مشغولیت مجدد موقرانه«یک  2002کند که از سال به ایالت دیگر متفاوت بود. ساتور بیان می

هر چند که مسکن به برنامه کاري اجتماعی و سیاسی «بیان کردند که  2004در سال  2و پولویچوك 1). کارتر151 :2016

اي همانند مراقبت بهداشتی، تحصیل، دفاع و امنیت پیدا هاي هزینهدر بین دیگر اولویتکند تا جایی بازگشته است، تالش می

 Carter and» (اي از برنامه کاري سیاست اجتماعی تشخیص داده نشده استقسمت یکپارچه عنوان بهکند. هنوز 

Polevychok, 2004: 30باشد کم می، درآمداي کمههاي مسکن براي کاناداییافزایش گزینه يها). سیاست و برنامه .  

آغاز شدند و امروزه در جامعه آمریکاي شمالی در حال تداوم هستند.  1930هاي بزرگ مقیاس مسکن طی اواسط دهه توسعه

بود  1960با کمک بودجه فدرالِ افزایش یافته و انتقال توسعه از قلمروي شهري به دولت ایالتی، اوج این نوع از توسعه در دهه 

)Suttor, 2016هاي بزرگ مجزایی از بافت ابداع شدند؛ با بلوك» هاي عظیمپروژه«هاي بزرگ تحت عنوان ). این بازتوسعه

و نفوذ اندکی در اجتماع داشتند، و اغلب دچار دوران شدند تا از شبکه خیابان بیشتر مجزا  شهر، آنها اغلب تراکم افزایش یافته

جویانه باشند و روندهاي بنیادي توانند ستیزههاي بزرگ مقیاس مسکن عمومی می). بازتوسعهLaurence, 2006: 149شوند (

پذیرترین افراد جامعه را مثبتی هستند، همان طور که مسکن عمومی آسیب قصدشهر را مختل نمایند. با این حال، آنها ناشی از 

معتاد یا داراي اختالالت، و به طور کلی افرادي که از  سربازان، فقراي شاغل طبقه پایین، مهاجرین، افرادنماید: کهنهمند میبهره

  آیند.هاي زندگی در بازار خصوصی مسکن برنمیپس هزینه

دهد تا تعداد بیشتري جاي ها اجازه میبازتوسعه بزرگ مقیاس مسکن عمومی (در مقایسه با توسعه کوچک مقیاس) به دولت

هاي بزرگ مقیاس نیازمند منابع زیاد و دهند. با این حال، توسعهکاهش  هاي ساختمان راخواب فراهم نمایند، همزمان هزینه

باشد و نیازمند حمایت بر میباشند. روند مالکیت زمین، ویران کردن اجتماعات موجود، و ساخت مسکن جدید هزینهبودجه می

تر تغییر کرده یاسی و اجتماعی بزرگهاي سسیاسی زیادي است. بنابراین، مسکن عمومی در تاریخ بنا بر تصمیم ناگهانی روال

   است.

هاي بازسازي شهري پساجنگ ساخته شده بودند، با هاي عمومی که تا حدي از طریق استراتژيامروزه، تعداد زیادي از مسکن

دند، در آغاز جنبش مسکن عمومی را شکل دا NDPریزان با ارتباطات شوند. در تورنتو، اعضاي شورا و برنامهبازتوسعه مواجه می

دولت فدرال مسئولیت مسکن  1993). در سال Abbruzzese, 2017دادند (تر پاسخ میحالی که به تعدادي از نیروهاي عمقی

ها واگذار نمود. با این حال، امروزه شهرداري مبلغ زیادي از این بودجه را دریافت بودجه مربوطه را به ایالت تأمینعمومی همراه با 

). 5 :2014» (شهرها مشکالت را به ارث بردند ،ها پول فدرالایالت«کنند، و همکاران بیان می 3که دافیکند. همان طور نمی

اي در حال تالش براي یافتن ها به صورت فزایندهبیشترین فشار اثرات جانبی منفی متوجه شهرداري است. بنابراین، شهرداري

  ).Duffy et al., 2014: 4بودجه مسکن عمومی بدون بودجه فدرال و ایالتی مناسب هستند ( تأمیناي جهت هاي نوآورانهراه

توانست به کار ناتمام ریزان مسکن این استدالل را مطرح نمودند که تنها راهی که در آن، تورنتو می، برنامه1993 سالپس از 

بودجه بازتوسعه بود. این شیوه  تأمیناز درآمد آن براي  مربوط به تعمیر سرمایه توجه نماید، فروش زمین عمومی و استفاده

نماید. نظریه نئولیبرال حاکی از هاي عمومی ترغیب میمالی دارایی تأمیننئولیبرال ساخت، اقتصاد هدایت شده توسط بازار را به 

ت نموده و نواحی بیشتري آن است که این آخرین موج از احیاي بزرگ مقیاس بدین خاطر روي داد که اقتصاد خصوصی را تقوی

                                                             
1. Carter 
2. Polevychok 
3. Duffy 
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هاي اولیه پدیده مثبتی کند که بازتوسعهانداز ضد فقر استدالل میگذاري در هسته مرکز شهر ایجاد نماید. یک چشمبراي سرمایه

کنند که به بودند، زیرا مسکن بیشتر و بهتري براي افراد در جستجوي مسکن عمومی فراهم نمودند. آنها همچنین استدالل می

ثر از أریزان متهاي فعلی روز منفی هستند. در نهایت، برنامهدهد، تجدید حیاتیی روي میجا جابهمداخالت شدیدي که طی دلیل 

دانند. براي مثال، فرصتی براي طراحی مجدد فضاي فیزیکی از طریق برگرداندن شبکه می عنوان بهجین جیکوبز بازتوسعه را 

کند نماید و نفوذ بیشتري در اجتماع فراهم میشد، شبکه خیابانی را قابل دسترس می آغاز 2004احیاي پارك ریجنت که در سال 

  تا طراوت و چاالکی، امنیت و ارتباطات بهتر با هسته مرکز شهر را بهبود بخشد. 

  مرور تاریخی سیاست فدرال. 2-3-2

بازار خصوصی مسکن کانادا صحبت کنیم. سیاست ها و سیاست دولت کانادا، درباره توانیم بدون نگاه به نقش برنامهما نمی

براي حفظ نرخ مالکیت کانادا در «گذارد، از جمله بر بازار خصوصی. هاي مسکن در کانادا تاثیر میمسکن کانادا بر همه سیستم

 ,Hulchanski( اند هاي کمک خرید مالکیت فردي خانه، ضروري بودهجریان یکنواختی از برنامه 1970حدود دو سوم، از دهه 

). دولت Crook, 2004باشد (موافق است که دولت کانادا طرفدار مدل مالکیت خانه می مسئلهبا این  1کروك).» 223 :2004

آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد  1940کند. این در اواسط دهه هاي رهن، به مالکین خانه کمک میفدرال با تهیه وام

)Hulchanski, 2004دولت کانا .(از  به منظور خرید خانه، دهد تادا همچنین به خریداران خانه اجازه میRRSPبرنامه) هاي ها

 ،اي که مالکش در آن اقامت دارددالر (بدون مالیات) بردارند. به عالوه در کانادا وقتی خانه 20000شده ذخائر بازنشستگی) تا  ثبت

اي به میزان تقریباً پردازد. این منجر به یارانه ساالنههیچ مالیاتی نمیش ا ايخانه براي سودهاي سرمایه شود، صاحبفروخته می

» سیستم مسکن«کند که کانادا داراي یک ). هالچانسکی استدالل میHulchanski, 2004: 224شود (میلیارد دالر می 3,7

کند که نقش دولت کانادا در سیاست یان میها متناسب با جمعیت فقیر کانادا نیستند. او بها و برنامهباشد اما این که سیاستمی

هاي دولت متناسب با خریداران خانه باشد، ها و سیاستمسکن در بخش مالکیت خانه تقریباً انحصاري بوده است. اگر برنامه

  سازد. هایی میاي، آپارتمانطبیعی است که بخش خصوصی به جاي مسکن اجاره

  مداخالت موجود دولت. 2-4

شان اي وجود دارند که هدفهاي دولتیها و سیاستباشد، برنامهمی» بحران مسکن«ت در حال تجربه یک هر چند که دول

و  قابل استطاعتهایی را که هر سه سطح دولت براي مسکن باشد. در این بخش، من سهممی قابل استطاعتتهیه مسکن 

ی کانادا، الیحه مسکن منصفانه اونتاریو، فروش زمین شهري، کنند، نشان خواهم داد: استراتژي مسکن ملهاي زیر ایفا مینوآوري

بندي فراگیر، تخلف تراکم، اتحادیه زمین شهر تورنتو، نوآوري کنونی مسکن شهر تورنتو، نوسازي برج، ناحیه 2برنامه درهاي باز

  اجتماع، و مسکن مشارکتی.

  سطوح دولت. 2-4-1

نمایم. دولت چگونگی تاثیرگذاري همه سطوح دولت بر سیاست مسکن را مطرح میدر ابتدا، من ساختار سیستم دولت کانادا و 

هاي وام دادن، و مهاجرت را هاي بهره، سیاست اقتصادي، روالنماید. نرخاي در مقررات مسکن ایفا میفدرال کانادا نقش عمده

). ایالت از طریق Walker and Carter, 2010: 344گذارند (نماید، موارد ذکر شده بر تقاضا براي مسکن تاثیر میکنترل می

کند سازي مشارکت میهاي ایالتی کاربري زمین، در خانه، و سیاستوساز ساختهاي ساختمانی، استانداردهاي نامهایجاد آیین

                                                             
1. Crook 
2. Doors Open 
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)Walker and Carter, 2010: 344هاي نامهدهد: مقررات زمین، آیین). دولت شهري، موارد زیر را به سازه ساخته شده می

). همه سطوح Walker and Carter, 2010: 344سکونتی، نقدها و استانداردهاي طراحی قطعه زمین، و ابعاد سالمت و امنیت (

هاي مسکن بودجه برنامه تأمیندهند. همه سطوح دولت ظرفیت سیاست و قانون می ریزي براي مسکن اجتماعی،دولت، به برنامه

ریزي براي مسکن اجتماعی، این بخش همواره در حال تغییر است و به سیاسی پیچیده برنامهرا دارند. با درنظر گرفتن ماهیت 

  شود. هاي سیاسی سازگار میناچار، با دگرگونی

  استراتژي ملی مسکن کانادا. 2-4-2

سال. این  25، دولت کانادا استراتژي مسکن ملی کانادا را منتشر نمود، اولین مداخله عمده از دولت فدرال طی 2017در نوامبر 

دهد. این سال در کانادا اختصاص می 10و نگهداري از آن، طی  قابل استطاعتمیلیار دالر به ایجاد مسکن  40استراتژي 

). Mathieu, 2018باشد (درصد می 50خانمانی تا دهد و هدف آن، کاهش بیر میخانواده را هدف قرا 530000استراتژي 

 13,2موجود،  قابل استطاعتیا تعمیر مسکن  قابل استطاعتقسمتی از استراتژي ملی مسکن، جهت ایجاد مسکن  عنوان به

کننده مسکن اجتماعی، . یک تهیهشودهاي ملی طی ده سال فراهم مییا مشارکت هزینه و/هاي کممیلیارد دالر در قالب وام

ها یا دولت بومی، و/یا بخش خصوصی، به منظور این که واجد شرایط هر دو مورد جریان جدید شهرداري، ایالت، سازمان

بهاي متوسط % نرخ اجاره80تر از اي را پایینواحدهاي اجاره %30د، باید نموجود باش قابل استطاعتو تعمیر مسکن  وساز ساخت

 20کند. به عالوه، آنها باید متعهد شوند که این واحدها را براي حداقل اشاره می مسئلهنیز به این  CMHCد که نتهیه نمایبازار 

را موقرانه افزایش  قابل استطاعت). استراتژي ملی مسکن، بودجه مسکن عمومی و CMHC, 2018cکنند (سال تهیه می

گذاري هزینه، استفاده هاي به اشتراكها و مناطق در نوآورياز منابع ایالتکند، و هاي موجود را حفظ میدهد، مشارکت می

  باشد.). بدون شک، این گامی در مسیر درست از جانب دولت فدرال میSuttor, 2018نماید (حداکثري می

  الیحه مسکن منصفانه اونتاریو. 2-4-3

کنند، اما هنوز خیلی زود است اجتماعی در اونتاریو حفاظت می، دولت ایالتی و فدرال قول دادند که از مسکن 2017در آوریل 

هاي اونتاریو داده خواهد شد، البته با درنظر گرفتن اقلیم فعلی سیاسی، اگر اساساً پولی که بگوییم چطور و چگونه پول به شهرداري

و داشته است، هر چند که از دید خودش اي بر استطاعت مسکن در اونتاریتاثیرات قابل مالحظه 1داده شود. به عالوه دوگ فورد

سازي شوند، با این حال، تنها برخی از آنها پیادههاي وي بیان میبرخی از قول ،هنوز براي گفتن چنین حرفی زود است. در ادامه

سبز اطراف گذار خارجی، گشایش فضاي . هدف وي، افزایش توسعه، رها کردن اقدامات کنترلی اجاره، حذف مالیات سرمایهاند شده

باشد. این مداخالت بازتابی از دوران تلخ می قابل استطاعتمیلیارد دالر براي مسکن  1شهر، لغو برنامه کسر هزینه، و خرج 

  هستند.  2مایک هریس 1990هاي طی سال قابل استطاعتسیاست مسکن 

  هاي فروش زمین شهريبرنامه. 2-4-4

که هدف آن،  1999(یک نوآوري اعالم شده در سال  3اول مسکني باز و ر تورنتو شامل درهاهاي شهبسیاري از نوآوري

بودجه و تشویق بخش خصوصی به  تأمینباشد)، حاکی از نیاز به فروختن امالك مازاد شهر به منظور خانمانی میتسکین بی

اي که براي فروش زمین را آغاز نمود، همکاري 4، شهر تورنتو کرییتو2018تر هستند. در ابتداي سال قابل استطاعتایجاد مسکن 

                                                             
1. Doug Ford 
2. Mike Harris 
3. Housing First 
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درآمدزایی نماید. با این حال،  قابل استطاعتهاي اجتماع و مسکن مازاد شهر تورنتو طراحی شده با این نیت که به منظور پیشرفت

هاي شهر و نهخااین نوآوري به شدت ناموفق بوده است، شرکت تنها برخی امالك را فروخته و کشمکشی درونی در بین وزارت

  ). Gray, 2018یافت، ایجاد نموده است (ها تخصیص میهایی که درآمد ناشی از فروش زمین بدانآژانس

  تورنتوداري برنامه درهاي باز شهر. 2-4-5

این تصویب شد.  2016اي که بعداً در سال از برنامه درهاي باز رونمایی نمود، برنامه 1شهردار جان توري 2015در اوایل سال 

گذاري بود. هدف برنامه سرمایه 2020-2010 هايهاي مسکن شهر تورنتو در سالاي از برنامه عملیاتی فرصتبرنامه نتیجه

جدید با مالکیت شخصی  قابل استطاعتواحد  2000جدید و  قابل استطاعتاي واحد اجاره 5000، تهیه 2020-2016 درهاي باز

هاي گران فراهم نماید، همانند موافقتهایی براي توسعهاست که بخش خصوصی آنها را ساخته است. شهر قول داده که انگیزه

هاي هاي مالی همانند معافیت از هزینه، تهیه زمین مازادي که در مالکیت شهر است، و انگیزه2کاهیریزي زمانرسمی با برنامه

هاي هزینه توسعه، به این برنامه میلیارد دالر براي کسري 125هاي امالك. ایالت ریزي و مالیاتستمزدهاي برنامهتوسعه، د

عرضه نمایند » اي باکیفیتمسکن اجاره«اگر  غیرانتفاعیهاي خصوصی و ). سازمانCity of Toronto, 2018aبخشیده است (

 ,City of Torontoشوند، ممکن است داراي صالحیت باشند (شان ه آتیهاي توسعدر برنامه قابل استطاعتیا شامل مسکن 

2018a: 5 شود که شرکت رهن و مسکن کانادا هاي بازار همان طور تعریف میدر نرخ قابل استطاعت). در این مورد، مسکن

  (بخش تعاریف در این پروژه پژوهشی عمده را براي اطالعات بیشتر ببینید). است مطرح نموده

  تورنتو دارينوآوري کنونی مسکن شهر. 2-4-6

 4راي موافق در برابر  22شهردار جان توري راي داد. طرح با  3مسکن کنونی شوراي شهر به معرفی نوآوري 2019در ژانویه 

باشد، مشابه با برنامه از طریق بخش خصوصی می قابل استطاعتراي مخالف، به تصویب رسید. هدف این نوآوري ایجاد مسکن 

باشد (همان جدید می قابل استطاعتواحد  3700). هدف این برنامه ایجاد City of Toronto, 2019a( 2020-2016 درهاي باز

هاي  گران و شرکت). شهر براي توسعهCMHC) (City of Toronto, 2019aگونه در ارزش بازار تعریف شده که از طریق 

اي از واحدهایی را که در شهر ی فراهم خواهد نمود تا بتوانند درصد تضمین شدههاي مال، زمین عمومی و دیگر انگیزهغیرانتفاعی

منطقه مازاد که در مالکیت شهر تورنتو هستند را براي توسعه  11دهد که تر هستند، فراهم نمایند. شهر قول میقابل استطاعت

هاي دستمزدي و فروش زمین تخصیص دهد. یتمعاف بهمیلیون دالر  290دهد که مسکن، در دسترس قرار دهد. برنامه قول می

» قابل استطاعت«واحد مسکونی جدید بسازد. یک سوم همه واحدها باید  10000هدفش این است که از طریق بخش خصوصی، 

% 80در این مورد، به صورت » قابل استطاعتواحد «اي و آپارتمانی تقسیم خواهند شد. یک باشند، بقیه آنها به واحدهاي اجاره

، یکی از 4آن را مطرح نموده است. برنامه به چندین دلیل جنجالی است. مایک لیتون CMHCشود که رزش بازار تعریف میا

که این طرح به اندازه  شتاعضاي شوراي شهر که براي مدتی طوالنی این سمت را داشته، علیه این طرح راي داد زیرا اعتقاد ندا

% همه 50% تا 33رد. وي طرحی پیشنهاد داد تا آن نوآوري را بدین گونه اصالح نماید، از کافی بر بحران مسکن تورنتو تاثیر بگذا

% ارزش بازار 40بودن عمقی یک پنجم همه واحدها، یعنی  قابل استطاعتبودن، با  قابل استطاعتواحدهاي ایجاد شده با هدف 

، یکی از اعضاي شورا، پیشنهاد داد که 5خورد. متلوي مخالف شکست أر 19ي موافق در برابر أر 7. طرح با CMHCتعریف شده 

                                                             
1. John Tory 
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4. Mike Layton 
5. Matlow 
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این نوآوري اصالح شده و این بند بدان اضافه شود که همه واحدهاي جدید، تحت کنترل اجاره باشند، با این حال، این طرح نیز با 

عداد کمی ساختمان ي موافق، شکست خورد. در آخر، منتقدین این نوآوري بر این باورند که تأر 12ي مخالف در برابر أر 14

الزامی شده در این نوآوري ساخته خواهد شد، زیرا بازار مجبور به ساخت انواع  قابل استطاعتاي هدفمند، فارغ از مسکن  اجاره

   مختلف مسکن نیست.

  برج نوسازي. 2-4-7

موجود در شهر را نیز حفظ  ايهاي اجارهکند، بلکه داراییجدید ایجاد می قابل استطاعتاي تنها ملک اجاره برج نه نوسازي

 1970تا  1950کنند که غالباً بین دهه هاي بتنی بزرگی زندگی میکند. تقریباً یک میلیون نفر در گریتر گلدن هورسشو در برج می

آغاز  2007برج در سال  نوسازياي هستند. برنامه ها نیازمند بهسازي و تعمیرات قابل مالحظهساخته شده بودند، برخی از این برج

پذیري افزایش یافته از طریق فراهم نمودن هاي انرژي، زیستباشد: بهسازياي میشد و هدف آن ارتقاي سه عامل پایه

و ارتباطات حمل و  افزا میانها از طریق ایجاد توسعه هاي اجتماعی و اقتصادي بیشتر، و ارتقاي فضاي سبز پیرامون برج فرصت

برج را آغاز  نوسازياعالم کرد، شرکتی که کار اولیه بر روي  ERAر که شرکت معماران ). همان طو.Evergreen, n.dنقلی (

اي تورنتو گذاشته است. برخی نکات برجسته هاي اجارهاي بر داراییمالحظه برج از زمان شروع خود، اثرات قابل نوسازينمود، 

حذف «منطقه برج براي  500بندي هاي آپارتمان، ناحیهبهسازيعبارتند از: دسترسی بهبود یافته به بودجه فدرال و ایالتی پیرامون 

اي براي درگیر نمودن صنعت در هاي اولیهه شبکه پژوهشی دانشگاهی، و ایجاد نمونهمؤسس، یک »1موانع براي جوامع کامل

ن حال، براي شروع باشد، با ای). بدون شک بازسازي برج گامی در مسیر درست میERA, 2018هاي محلی (توسعه بهترین روال

  ها و انتقال اجتماعات ساکن در برج، کارهاي بیشتري باید انجام شود.بهسازي ساختمان

  ندهبندي فراگیرناحیه. 2-4-8

بندي فراگیر ابزار سیاستی جهت ایجاد الزام براي این است که همه اگر بخواهیم به صورت ساده توضیح دهیم، ناحیه

بر گیرند. این تعداد، درصدي از کل واحدها یا درصدي از متر مربع  را در قابل استطاعتهاي جدید، بخش معینی از مسکن  توسعه

تواند واقعاً بندي فراگیر و این که آیا میباشد. بحثی وجود دارد پیرامون اثربخشی ناحیهیا فوت مربع کل در یک توسعه جدید می

گران ملزم به تهیه بندي فراگیر این است که اگر توسعه. قسمت جنجالی اصلی حول ناحیهفراهم نماید قابل استطاعتمسکن 

نمایند. باشند، از دست رفتن درآمد را به مشتریان دیگر واحدهاي بازار در ساختمان منتقل می قابل استطاعتواحدهاي مالکیتی 

، هاي مسکنقیمتدر باال بردن بندي فراگیر ناحیه ثیرتاکند که هیچ پژوهش قابل اعتمادي مبنی بر ) بیان می2008( 2راسک

هاي مسکن وجود داشته، این مقادیر بسیار کوچک مطالعات وي افزایشی در قیمت دردارد که اگر وي اعالم می .وجود ندارد

طور خالصه،  به ).Rusk, 2008: 5بندي فراگیر نادرست باشند (گذاري ناحیهتوانند نتیجه مستقیم قانونو می %)3-2( هستند

فراهم شده قانون  قابل استطاعتهاي مسکن را در خارج از واحدهاي مسکن بندي فراگیر، هزینهواضح نیست که آیا ناحیه

  دهد یا نه.افزایش می

از ساخت  گران رابندي فراگیر این است که آیا عرضه مسکن را کاهش خواهد داد زیرا توسعهبحث دیگر پیرامون ناحیه

) سه شهر ایاالت متحده را مقایسه کرد و 2008( 3دارد. کلیتونمی هاي سود، بازي مسکن جدید، به دلیل کاهش حاشیهها پروژه

را  2003تا  1973اجتماع از سال  33بندي فراگیر، اثراتی منفی بر قیمت و تولید مسکن خواهد داشت. وي اعالم نمود که ناحیه
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) اعتقاد 2008). راسک (Clayton, 2008هاي ساختمانی روي داده است (عداد پروانهبررسی نمود و دریافت که افت شدیدي در ت

زنی متکی است و این که هیچ پژوهش ارزشمندي از این مفهوم دارد که کار کلیتون موثق نیست و اغلب به شدت بر گمانه

بندي ون هر دو موافق این هستند که ناحیهدهد. راسک و کلیتبندي فراگیر عرضه را در بازار کاهش میکند که ناحیه حمایت نمی

کند. در مطالعات انجام شده در ایاالت متحده، در دوران جدید تولید نمی قابل استطاعتاي واحد مسکن فراگیر تعداد قابل مالحظه

فراگیر گامی در  بنديدر دارایی مسکن جدید افزایش یافتند. ناحیه %7-3 بندي فراگیر، واحدهاي جدیدسازي ناحیهپس از پیاده

  ناچیز هستند.  قابل استطاعتباشد، با این حال، اثرات آن بر بازار مسکن مسیر درست می

  تراکماالمتیاز  حق. 2-4-9

از الیحه  37است. بخش  37در تورنتو فراهم نماید، بخش  قابل استطاعتتوانست مسکن ریزي دیگري که میابزار برنامه

هاي گران فرصتی جهت مبادله تراکم افزایش یافته با بودجه اضافی به منظور تهیه پیشرفتتوسعهریزي اونتاریو، براي برنامه

 37کنند. بخش ها را مشخص میها در محلهبندي شهري، حد، میزان و تراکم توسعههاي ناحیهنامهنماید. آییناجتماع، فراهم می

توانند از اعضاي شوراي شهر بخواهند که غرامت مالی یا گران میید، توسعهها تخطی نمانامهاي از آیینکند که اگر توسعهبیان می

شود هاي میزان یا تراکم تخطی مینامهاي که در آن، از آیینبراي محله درخواست نمایند، محله» منافع اجتماع«خدماتی از برخی 

)City of Toronto, 2016 انداز خیابان می، آبادسازي پارك، آبادسازي چشمتا هنر عمو قابل استطاعت). منافع اجتماع از مسکن

باشد، اغلب مورد استفاده کمی  قابل استطاعتي در تهیه مسکن مؤثرتواند ابزار می 37و غیره متغیر هستند. هر چند که بخش 

عناصر موجود را  هاي آشکار اجتماع نمایند که مستقیماًگیرد زیرا اعضاي شورا تمایل دارند که پول را صرف آبادسازي قرار می

قابل به مسکن  37% کل بودجه بخش 6دهد که کمتر از نشان می 2013سازند. یک گزارش منتشر شده در سال مند میبهره

تواند ابزار می 37). با گسترش قابل مالحظه شهر تورنتو، بخش Moore, 2013: 5در تورنتو تخصیص داده شده بود ( استطاعت

  باشد.تر میحلی موقتی براي یک مشکل بسیار بزرگباشد، با این حال، راه استطاعتقابل مفیدي در تهیه مسکن 

  یهاي زمین اجتماعاتحادیه. 2-4-10

وجود  انتفاعیغیرهاي هاي اجتماعی و سازماندر شهر تورنتو از طریق گروه قابل استطاعتهایی براي تهیه مسکن نوآوري

 یهاي زمین اجتماع هستند. یک اتحادیه زمین اجتماعقابل توجه در تورنتو، اتحادیه قابل استطاعتدارد. یک نوآوري مسکن 

شود. سپس آنها یا زمین را در گرو ، معموالً از طریق اهداکنندگان، مالک زمینی میانتفاعیغیرزمانی وجود دارد که یک سازمان 

، عموماً واحدهاي یتسهیالت اجتماع تأمین از زمین برايکنند یا  فراهم 1هاي بانک، اهرم مالیگذارند تا براي وامبانک می

توانند می یهاي زمین اجتماع). هر چند که اتحادیهConaty, 2008کنند (براي افراد نیازمند، استفاده می قابل استطاعتمسکن 

شان را محدود دي عملکه آزا اند ايباشند، عموماً مستلزم منابع مالی قابل مالحظه قابل استطاعتثري براي مسکن ؤراه م

  کند. می

  مسکن تعاونی. 2-4-11

، دولت کانادا، 1990و  1970ویژه بین دهه  کند. بهاي در بخش مسکن اجتماعی در کانادا ایفا میمسکن تعاونی نقش عمده

هاي تعاونی، شرکتهاي ترین نوع شرکتهاي بسیاري براي کمک به ساخت مسکن تعاونی منتشر نمود. در کانادا، متداولبرنامه

ها و دیگر هاي دولت، یارانهشود: رهنها معموالً به طرق زیر حمایت میگیري این شرکتتعاونی غیرسهامی هستند، شکل

 ,Sousa & Quarterدهند (، شکل میغیرانتفاعیهاي تعاونی را با هدف مسکن ها به گروهی از ساکنینی که سازمان کمک
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شان، بودجه، و قوانین و مقررات توسعه اتی و قانونی لوایح تعاونی، ساکنین درباره ساختار حاکم). در چارچوب مقرر563 :2003

نگه داشتن اجاره هستند، از آن جایی که اعضاي شرکت  قابل استطاعتهاي تعاونی راهی براي گیرند. شرکتمسکن، تصمیم می

اي، عمده اجاره براي پرداخت هاي بازار و محاسبات یارانهانگینگیرند. بر اساس ترکیب میتعاونی پیرامون تراز اجاره تصمیم می

هاي تعاونی براي استطاعت، امنیت شود. شرکتها و ذخیره براي اصالحات سرمایه استفاده میها، حفظ ساختمانها و وامرهن

ک دولت براي سرمایه و شان مستلزم کم). با این حال، توسعه.CMHC, n.dمسکن، و ایجاد یک حس اجتماعی مفید هستند (

قابل هاي بسیار خوبی براي تهیه مسکن هاي تعاونی، راههاي زمین و شرکتباشد. هر دو مورد اتحادیههاي عملیاتی میهزینه

شوند. هاي دولت، محدود میهاي خصوصی و هزینهباشند، با این حال، از نظر میزان در دسترس بودن بودجهمی استطاعت

-هايتري براي افراد نیازمند، از داراییقابل استطاعتتوانند به منظور ایجاد مسکن بزرگ می غیرانتفاعیي هادرهرحال، شرکت

  شان حداکثر استفاده را نمایند.

و اجتماعی در تورنتو کمک  قابل استطاعتنتیجه، در حال حاضر مداخالتی وجود دارند که به حفظ و ایجاد مسکن  عنوان به

گذاري و حمایت سیاسی اونتاریو از باشد. سرمایهصه، استراتژي مسکن ملی کانادا گامی در مسیر درست میکنند. به طور خالمی

هاي . برنامهاند نشده قابل استطاعتهاي فروش زمین شهري لزوماً منجر به مسکن ، پرتالطم است. برنامهقابل استطاعتمسکن 

، به شدت متکی بر بازار خصوصی هستند و هنوز براي قابل استطاعتجاري مانند درهاي باز و مسکن کنونی، براي تهیه مسکن 

اي موجود هاي اجارهشوند، بسیار زود است. حفظ داراییتر میقابل استطاعتها واقعاً منجر به مسکن گفتن این که آیا این نوآوري

گویند این کافی نیست. واضح نیست که آیا بازسازي برج مفید است، با این حال، منتقدین می بسیار مهم است، و برنامه

فراهم  قابل استطاعتابزار مفیدي است، اما تعداد زیادي واحد مسکن  37نماید. بخش بندي فراگیر تاثیري واقعی ایجاد می ناحیه

بسیار مفید هستند اما اغلب  قابل استطاعتاونی در تهیه مسکن هاي تعهاي زمین اجتماع و شرکتنماید. در آخر، اتحادیه نمی

ها براي برآورده نماید. من اعتقاد دارم که این نوآوريشان را محدود میبودجه هستند که آزادي عمل تأمینمتکی بر منابع بزرگ 

هاي موجودي هستند که در برنامه ها ومورد تقاضاي ساکنین تورنتو کافی نیستند. سیاست قابل استطاعتنمودن نیازهاي مسکن 

به مقدار بیشتر و با کیفیت بهتر دخیل  قابل استطاعتتوانند در تهیه مسکن شوند که میالمللی استفاده میکانادا و به صورت بین

   ، امکان نوآوري وجود دارد.قابل استطاعتباشند، و در بازار مسکن 

  هاي بعدي براي مداخله دولتگام. 2-5

هاي افزایش . راهاند سازي نشدههایی که در تورنتو پیادهکند، گامهاي بعدي براي مداخله دولت را بررسی میاماین بخش گ

اي جدیدي در زیرساخت مسکن موجود تورنتو ایجاد دهد، و نیز واحدهاي اجارهاي جدید هدفمند را نشان میتوسعه ملک اجاره

   نماید.می

  ساخته شده براي هدفی معیناي اجاره سکنافزایش م. 2-5-1

هاي جامعی براي نشان که توصیه کردمنتشر  2017، گزارشی در سال 1ه ساختمان شهر ریرسون همراه با اورگرینمؤسس

هایی کند و راهاي جدید هدفمند را توصیه میواحد اجاره 8،000اي در تورنتو مطرح نمود. گزارش، ایجاد دادن کمبود مسکن اجاره

اي در دارایی مسکن موجود، و نماید. هفت توصیه سیاست براي افزایش واحدهاي اجارهی به این هدف مطرح میبراي دستیاب

نشینی در مسکن هاي کلیدي سیاست براي ایجاد اجارهاي جدید هدفمند مطرح شدند. توصیهبراي تشویق ایجاد مسکن اجاره

هاي کوتاه مدت را تنظیم نشینیها اجارهکنند، شهرداريالی را معرفی هاي خها مالیات خانهشهرداري«موجود این موارد هستند: 
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 ,Cohrs, German & Haines» (تر را میسر نمایندها تغییرات کاربري زمین را بپذیرند تا توسعه مسکونینمایند، شهرداري

نامه تخفیف هزینه توسعه را گسترش اي جدید هدفمند عبارتند از: ایالت برهاي سیاست براي ایجاد مسکن اجاره). توصیه2017

توسعه دهند به » ايتک باجه«اي را تشویق نمایند، دولت ایالتی و فدرال یک سرویس ها توسعه مسکن اجارهدهد، شهرداري

). این Cohrs, German & Haines, 2017را تغییر دهد ( HSTهاي توسعه، و دولت فدرال سیاست منظور افزایش انگیزه

 تأمینگران جهت هایی براي توسعهنمایند و انگیزهسیاست، کارآمدترین استفاده از دارایی مسکن فعلی را تضمین میهاي توصیه

  نمایند.اي جدید فراهم میمالی و تسریع روند امالك اجاره

ن در پژوهش، کنندگاهاي شرکتعضو جامعه مستغالت در تورنتو دیدار کرد. بنا بر گفته 30) با بالغ بر 2014( 1جیل بلک

اي، آنها دهندگان بخش خصوصی به ساخت مسکن اجارهتوانست به منظور تشویق توسعهچندین مداخله وجود دارد که دولت می

هاي سازي نماید: پربازده نمودن روندهاي موافقت رسمی، فروش زمین مازاد دولتی با نرخ کمتر، و کاهش هزینهرا پیاده

دهندگان، هاي وام نیز از طریق حذف خطر قرضنامههاي توسعه. ضمانتزیست محیطی و هزینه هايهمانند دارایی 2غیرمستقیم

گران درباره تغییر مقررات به منظور مجاز ). در آخر، توسعهBlack, 2014کنند (در صورت به نتیجه نرسیدن توسعه، کمک می

تر، و در برابر آتش ایمن را ارزان وساز ساختاز  هاي جدید این نوعکنند، فناوريقاب چوبی صحبت می وساز ساختشمردن 

  اند.  نموده

پایین آورده شوند، ذخائر را به مشتري نخواهند  وساز ساختهاي بخش خصوصی کسب و کاري سودده است و حتی اگر هزینه

تواند آشکار کند تا بیشترین کنند که بازار میداد، مگر این که به صورت قانونی الزامی شود. درعوض، آنها آن چیزي را مطالبه می

گران به  اي)، توسعهویژه مسکن اجاره ها در دسترس بخش خصوصی باشند (بهسودهاي ممکن را دریافت نماید. حتی اگر یارانه

ها را متوقف ها با توجه کمی برنامهدلیل عدم قطعیت در تعهدات دولت، در استفاده از آنها مردد هستند، زیرا در گذشته، دولت

قابل هاي دولتی مسکن گران با استفاده از یارانهکه توسعه اند ). عوامل دیگري که مانع از این شدهBlack, 2014: iii( اند مودهن

هاي ساختمانی،  باالتر، زمان انتظار براي پروانه وساز ساختهاي عملیاتی و بسازند عبارتند از: الزامات دولت براي هزینه استطاعت

). بنابراین حتی با مداخالت معین دولتی، بخش Black, 2014: iii، و بیمه وام رهن (وساز ساختبندي و ناحیهموافقت رسمی 

  باشد.اي هدفمند، مردد میخصوصی هنوز براي ساخت مسکن اجاره

  هاي موجوداي در ساختمانافزایش مسکن اجاره. 2-5-2

هاي مسکونی موجود، افزایش نشینی را با استفاده از سازهبازار اجارههایی وجود دارند که دسترسی به در حال حاضر سیاست

کنند، براي ممانعت از % برآورد می1ها را در حدود . در حالی که شهرهاي کانادا مانند تورنتو و ونکوور نرخ خالی بودن خانهاند داده

 2017هاي خالی مفید بود. در یکم ژانویه راي خانهگري و ترغیب صاحبان امالك به اجاره واحدهاي خالی، وضع مالیاتی بواسطه

ها شود. این مالیات مالکان خانههاي خالی شناخته میهاي خالی معرفی کرد که به نام مالیات خانهشهر ونکوور مالیاتی براي خانه

ماه  6آنها اقامت دارند یا براي نماید. واحدهایی که دائماً ساکنین اصلی در ها در سال می% ارزش ملک خانه1را مکلف به پرداخت 

هاي غیردائمی در وقت فراغت در ونکوور تا ، تعداد سکونت2018شوند، معاف از مالیات هستند. در سال در سال اجاره داده می

، ). به عالوهThe Canadian Press, 2019( اند نشینی اضافه شده%، به بازار اجاره15% کاهش یافتند، بالغ بر نیمی از آن 15

 تواند دراي است که میبرگردانده شود. این مالیات ساده قابل استطاعتتوانست به بازار مسکن درآمد ناشی از این مالیات، می

ها اجازه دارند که بخشی از برنامه مسکن منصفانه اونتاریوي کتلین وین، امروزه شهرداري عنوان بهسازي شود. پیاده تورنتو

                                                             
1. Jill Black 
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، الیحه شهر تورنتو (یک سند قانونی ایالتی) اصالح شد تا به تورنتو 2017را بپذیرند، در ماه مه سال  هاي خالیهاي خانهمالیات

یک همفکري اجتماعی در تورنتو صورت گرفت تا میزان  2017اجازه دهد تا بر واحدهاي خالی مالیات وضع نماید. در اواخر سال 

دهد که سکونت عموماً در منتشر شد نشان می 2018ن که در آوریل گیري نماید. یک گزارش کارکناعالقه عمومی را اندازه

دالر براي انجام پژوهش بیشتر پیرامون طراحی و  200،000بایست تا حدود حمایت از مالیات بود، و این که شهر تورنتو می

هیچ مالیاتی در شهر  2019). در ماه جوالي سال City of Toronto, 2018bهاي خالی، تخصیص دهد (سازي مالیات خانه پیاده

  سازي نشد. تورنتو پیاده

در  1بیانهایی همانند ایربیپذیر نموده است. شرکتها امکانهاي کوتاه مدت را براي صاحب خانهنشینیاجاره ،جدید فناوري

اي بلند تر از امالك اجارهماً سوددهبی عموان، زیرا ایربیاند اي بلند مدت را از بازار گرفتهشهرهاي بزرگی مانند تورنتو، امالك اجاره

اي در کانادا را حذف نموده، که واحد اجاره 31100بی تقریباً انکند که ایربیگیل بیان میباشد. گزارشی از دانشگاه مکمدت می

بی توسط اناز طریق ایربی% همه درآمد ایجاد شده 30. از بین آنها، بالغ بر اند نیمی از آنها در تورنتو، ونکوور و مونترال واقع شده

-برند، صاحب خانهبی سود میان). به عبارت دیگر، اکثر افرادي که از ایربیWachsmuth, 2019( ه% میزبانان آن صورت گرفت1

، مقرراتی که مدت زمان اند بی نمودهانهاي بزرگ هستند. شهرهایی در سرتاسر دنیا شروع به معرفی برخی از انواع مقررات ایربی

هایی اقامت گزینند که دارند که افراد تنها در خانهگیرند، و الزام میها میهاي اضافی بر اقامتکنند، مالیاتها را محدود میاقامت

نشینی کوتاه مدت را  مقررات اجاره ،، شوراي شهر2018). در اوایل سال Lagrave, 2018( اند اي در آنها سکونت داشتهقبال عده

اي کوتاه مدت مجوزي از شهر گرفته و این که صاحبان هاي اجارهکند که شرکتنمود. مقررات جدید الزام می در تورنتو تصویب

بخشی از مالیات  عنوان بهبهاهاي کوتاه مدت % همه اجاره4اي کوتاه مدت در شهر ثبت نام کنند. مالیاتی برابر با هاي اجارهخانه

). این City of Toronto, 2019bها، غیره الزامی خواهد بود (ها، مسافرخانهتل)، مالیات موجودي براي هMATاقامت شهري (

یک جلسه پنج روزه در دادگاه استیناف  2019عملی نیست. در آگوست  2019تصمیم درخواست داده شد و بنابراین از جوالي 

  برگزار خواهد شد. هاي کوتاه مدت،نشینی)، پیرامون مقرر شدن یا نشدن اجارهLPATریزي محلی (برنامه

اي ساخته شده براي هدفی معین و استفاده حداکثري از دارایی مسکن گیري، افزایش تعداد مسکن اجارهنتیجه عنوان به

ارزشمند خواهد بود.  قابل استطاعتاي بیشتر به موجودي مسکن تورنتو، براي تهیه مسکن موجود براي افزودن واحدهاي اجاره

گران براي اي جدید کمک کنند، با این حال، توسعهتوانستند به ایجاد واحدهاي اجارهدارند که می اي وجودمداخالت دولتی

اي بیشتر در مسکن ساخته شده در هاي موجود براي افزودن واحدهاي اجارهها دودل هستند. سیاستمشارکت در این برنامه

سازي نماید، نشینی کوتاه مدت پیادههاي خالی و قانون اجارهانههستند. اگر تورنتو مالیاتی براي خ مؤثرسرتاسر شهرهاي جهان، 

  افزایش خواهد یافت، امري که تورنتو سخت بدان نیاز دارد.  قابل استطاعتنشینی اجاره

  مسکن تأمین مختلفهاي روش. 3

مختلف مسکن هاي توانند از طریق بخشهایی که مینمایم، روشسی روش تهیه مسکن را مرور میدر این بخش، 

هاي دیگر تهیه سازي شوند تا استطاعت و تنوع بیشتري در بازار مسکن تورنتو به دست آورند. هدف این بخش، توضیح روش پیاده

ها سازي بسیاري از این مدلشوند یا ناموجود هستند. هر چند که پیادههایی که در تورنتو کمتر استفاده میباشد، روشمسکن می

هاي تهیه مسکن نوآورانه فصل نشان خواهد داد که چگونه تهیه مسکن خطی نیست، و دید جامعی از روشعملی نیست، این 

ساز،  و هاي ساختها، روشداريهاي مسکن، اجارهشناسیشود: گونهها تقسیم مینماید. این فصل به این بخشفراهم می
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کنند و هایی براي نوآوري فراهم میبودجه. من بدین خاطر اینها را انتخاب نموده ام که فرصت تأمینهاي ها، و مکانیزمسیاست

  شوند یا ناموجود هستند.در اکوسیستم مسکن تورنتو کمتر استفاده می

 هاي مسکنشناسیگونه. 3-1

  1کوچکمسکن . 3-1-1

 يباشد. واحدهاواحدهاي کوچک متمرکز میباشد که حول می قابل استطاعتیک تکنیک طراحی مسکن  کوچکمسکن 

عموماً با  مسکن کوچکشوند. فوت مربع هستند و شامل یک آشپزخانه و دستشویی در داخل واحد می 350تر از کوچک

مسکن هاي کند. ساختمانپذیر، اندازه کوچک خود را جبران میهاي بزرگ، انباري داخلی و مبلمان انعطافهاي بلند، پنجره سقف

گنجانند هدفمند، اغلب خدمات دیگر همانند فضاهاي استراحت مشترك، فضاهاي بیرونی و انباري را در خود می ککوچ

)Kalinowski, 2019رسانی خواهند در هسته مرکز شهرها زندگی کنند، خدمتاي جوانی که می). این تکنیک به افراد حرفه

تواند ها میباشد. قیمت این آپارتماندر نواحی با ارزش باالي زمین می قابل استطاعتي براي تهیه مسکن مؤثرکند. این راه می

 & Burda, Hainesهاي متداول باشد اما هر فوت مربع آنها قیمت باالتري دارد (% کمتر از قیمت آپارتمان30به اندازه 

Nelischer, 2019 یستند زیرا این واحدها اغلب به ن قابل استطاعتهدفمند اغلب چندان  مسکن کوچک). با این حال، واحدهاي

  کنند.رسانی میمشتریان تجمالتی خدمت

 2ايمسکن محفظه. 3-1-2

که به منظور برآورده نمودن نیازهاي خریداران خانه، براي  اند رانی ساخته شدههاي کشتیاز محفظه ايمحفظه هايمسکن

دالر قیمت  4000تا  1400 شان، مقداري بینبسته به اندازهرانی هاي کشتی. محفظهاند چیده شدن بر روي یکدیگر طراحی شده

 360باشد (دالر هزینه دارد، این حدود نصف هزینه ساخت یک خانه سنتی می 175000تا  150000 دارند و ساخت آنها از

Mobile Office .(نقل، و داشتن پذیري، راحتی حمل، به قابل استطاعت بودن، سازگاي با محیط، انعطافايمحفظه هايمسکن

اي صنعت جدیدي است و بنابراین، هزینه و مصالح شوند. درهرحال مسکن محفظهمدت زمان کوتاه طراحی و ساخت شناخته می

اي مسکن ). به عالوه، واحدهاي اجارهMobile Office 360هاي ساختمانی سنتی مقایسه شوند (توانند با تکنیکآن می

  اي به مشتري داده نشوند.ي نباشند زیرا ممکن است ذخائر هزینهمؤثرابل استطاعت اي ممکن است ابزار مسکن قمحفظه

  پذیرمسکن انعطاف. 3-1-3

اي است که در آن، یک شود، تکنیک طراحی مسکن قابل استطاعتاي نیز شناخته می، که به نام مسکن قطعهمدوالرمسکن 

کند. خریداران خانه گزینه خرید یک یا شان را فراهم میاساس اندازه مطلوبگر براي خریداران خانه گزینه خرید واحدها بر توسعه

هاي از پیش تعیین شده قطعه جهت برآورده نمودن نیازهاي خریدار خانه، فروخته ها بر اساس اندازهچند قطعه را دارند، و خانه

توانند بر اساس نیازهاي شوند، بنابراین میه میهاي اداري ساختهایی هستند و مشابه با ساختمانها پوستهشوند. ساختمانمی

ساکنین در ساختمان تنظیم شوند. خریداران خانه گزینه خرید یک یا چند قطعه را دارند. این تکنیک طراحی براي یک ساختار 

شان خریداري نموده تا خانهتواند قطعات مجاور را تر شدن خانواده، خریدار خانواده میباشد. با بزرگمی مؤثرخانواده در حال تغییر، 

هاي خواهد، بفروشد. این مدل در تهیه سوئیتتواند قطعات را آن گونه که میرا گسترش دهد و اگر خانواده کوچک شود، می

  تواند یک قطعه را خریده و براي درآمد بیشتر اجاره دهد.است زیرا مالک خانه می مؤثرثانویه نیز بسیار 

                                                             
1. Micro-housing 
2. Container Housing 



 

 

 1399ماه تیر |54شماره  |یازدهمسال  |اینترنتی نوسازي نشریه

 

40 

  1حداقلیخانه . 3-1-4

شود که واحدهاي جدید شود (باال را ببینید). این تکنیک بدین منظور طراحی میجفت می مدوالراغلب با مسکن  حداقلیخانه 

تواند خانه خود را به صورت مستقل بسازد. هاي ساختمانی حداقل ساخته شوند. سپس مالک خانه مینامهبراي برآورده نمودن آیین

ها دارند. به دلیل سادگی واحدها، هاي آپارتمانت اضافی کمی براي پایین نگه داشتن هزینههاي جدید همچنین تسهیالساختمان

برد را از بین می وساز ساختهاي اضافی توان در مقیاس مسکنِ ساخت کارخانه ساخت که هزینهرا اغلب می حداقلیهاي خانه

زیر  %20-%40). واحدها عموماً .Naked House, n.dببینید) (مسکن از پیش ساخته شده را  (قسمت مونتاژ شده در کارخانه/

  را درنظر بگیرند. وساز ساختهاي مستقل اضافی نرخ بازار هستند. با این حال، خریداران خانه باید هزینه

  2هاي شناورخانه. 3-1-5

شوند و بر روي آب بتنی بزرگ شناور ساخته می 3هايها بر بارجهاي شناور یک گونه طراحی هستند که در آنها خانهخانه

شوند. آنها کامالً به گرمایش، آب، شوند و سپس به محل موردنظر آورده میشناور هستند. آنها در خارج از محل ساخته می

آب، با  بندي مجهز هستند. این تکنیک توانست در تهیه مسکن قابل استطاعت در شهرهاي ساخته شده پیرامونکشی و عایق لوله

هاي دیگري پردازند، اما متحمل هزینههاي امالك معمول را نمیباشد. خریداران خانه مالیات مؤثرهاي باالي زمین، ارزش

). به عالوه، به دلیل طبیعت Toronto Float Homes, 2014» (هاي لنگرگاهیهزینه«هاي بندرگاهی و شوند همانند هزینه می

  هاي سنتی دشوارتر است.گرفتن رهن از بانکها، غیرمتداول این خانه

  4ايهاي خانهقایق. 3-1-6

اي  هاي خانه. قایقاند کنند، ساخته شدههایی هستند که براي اسکان افرادي که بر روي آنها زندگی میاي قایقهاي خانهقایق

اي از طریق ارتباطات با اسکله به قایق خانه هاي معمول همانند آب آشامیدنی را ندارند. اما زندگی بر روي یکاغلب راحتی خانه

کنند و آب آشامیدنی از طریق باشد. آنها با یک انبار فاضالب کار میپذیر میمنظور برطرف نمودن نیازهاي الکتریکی امکان

ین، ارزش آنها تر است اما مانند یک ماشباشد. خرید آنها اغلب از خرید یک خانه معمول، قابل استطاعتبندرگاه در دسترس می

هاي لنگرگاهی و تعمیر، الزحمهپردازند، اما به واسطه حقهاي سنتی همانند مالیات ملک را نمییابد. مالکان خانه مالیاتتنزل می

هاي باشد مخصوصاً در ماهها میدهد. برق نیز گران است زیرا غالباً منبع اصلی گرمایش براي قایقهاي دیگري روي میهزینه

  زمستان.

  پذیراستفاده مجدد تطابق. 3-1-7

باشد که هدف اصلی از طراحی ، روند تبدیل یک نوع ساختمان به نوع دیگري از ساختمان می5پذیراستفاده مجدد تطابق

هاي قدیمی به منظور برآورده نمودن هدفی جدید، پذیر عموماً براي تبدیل ساختمانساختمان نبوده است. استفاده مجدد تطابق

هایی که جزو میراث قدیمی هستند بنابراین هاي قدیمی متداول است، ساختمانشود. مشاهده این تکنیک در ساختماناستفاده می

توانند تخریب شوند. این تکنیک از نظر محیط زیستی پایدارتر است زیرا الزم نیست که ساختمان تخریب شود و مصالح نمی

ین یا خریداران خانه نیز جذاب است زیرا ماهیت ساختمان مستأجرد. این تکنیک براي شونمی استفادهساختمان قدیمی مجدداً 

پذیر، اغلب بسیار پرهزینه است زیرا قسمت بزرگی از زیرساخت هاي استفاده مجدد تطابقشود. ساخت ساختماناصلی حفظ می

                                                             
1. Naked House 
2. Floating Homes 
3. Barges 
4. Houseboats 
5. Adaptive Reuse 
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هاي ساختمانی مدرن، نیاز به جایگزینی دارد. نامهکشی و غیره، جهت همگام بودن با آیینساختمان شامل زیرساخت برق، لوله

). توسعه Erskine, 2013بر باشد (تواند زمانهاي قدیمی اغلب میهاي رسمی براي ساختمانهمچنین کسب موافقت

ها، نرخ بازگشت براي باشد اما به دلیل جذابیت ناشی از منحصربه فرد بودن ساختمانتر میهاي قدیمی اغلب پرهزینه ساختمان

باشد زیرا از نظر زیست محیطی ي میمؤثرپذیر، تکنیک ساختمانی ). استفاده مجدد تطابقErskine, 2013گر باالتر است (توسعه

  انجامد.کند، با این حال، اغلب به استطاعت عمقی مسکن نمیپایدارتر است و ماهیت یک محله را حفظ می

  افزا میانمسکن . 3-1-8

شود: باشد. این شامل این موارد میاي براي افزون شدن در بافت موجود شهر میستجوي نواحیعموماً در ج افزا میانمسکن 

هاي شهري، هر نوع تراکم ، پر کردن بین خانه2پستویی، مسکن 1هاي ثانویهافزون شدن به مسکن ساخته شده موجود، سوئیت

دو خانه دیگر در همان زمین شود. همچنین شامل  توانست شامل تخریب یک خانه بزرگ خانوادگی و ایجاداضافی. همچنین می

شود. در یک محله معمولی، افزایش حداکثر ارتفاع هاي شهري میتخریب یک یا دو خانه خانوادگی براي ایجاد ردیفی از خانه

 & Van Nostrand, Bresler, Scrogie, Pitre% افزایش دهد (35تواند تراکم متوسط را تا حداکثر طبقه می 4-3 ساختمان از

Davies, 2019 قابل تواند تراکم بیشتري اضافه نماید که این در تئوري، منجر به عرضه بیشتر و بنابراین می افزا میان). مسکن

  شود. تر شدن مسکن میاستطاعت

  پستوییمسکن . 3-1-9

هاي موجود عموماً در قطعه زمین پستوییهاي باشد (باال را ببینید). سوئیتمی افزا میانیک نوع مسکن  پستوییمسکن  

شوند، آنها معموالً در فضاي پشت خانه و در مقابل کوچه پشتی ساخته هاي ثانویه استفاده میسوئیت عنوان بهو  شدهساخته 

لب از تر است و از خانه اصلی مجزا هستند، با این حال، اغنام دارند. اندازه آنها عموماً کوچک پستوییشوند، بنابراین مسکن  می

باشد تراکم میي براي افزایش تراکم در نواحی کممؤثرکنند. این راه کشی و برق خانه اصلی استفاده میخدماتی همانند لوله

)City of Toronto, 2019eنماید در حین این که از ماهیت ها فراهم میاي براي خانوادهاي دیگر و درآمد ثانویه). امالك اجاره

اي شوند، به هر حال، مسکن اجارههاي ثانویه عموماً به ارزش بازار اجاره داده میکند. سوئیتمحافظت میمحله و اجتماع 

  کنند.بیشتري در هسته مرکز شهر فراهم می
  

  شناسی مسکن . گونه2جدول 

  ها محدودیت  جمعیت هدف  بخش کلیدي مسکن  روش تهیه مسکن

  خصوصی  مسکن کوچک
ارزش باالي با  مجردان جوان در نواحی

  زمین
  اندازه واحدها

  خصوصی  ايمسکن محفظه
با ارزش باالي  مجردان جوان در نواحی

  زمین

  تکنیک جدید ساختمانی

  .اند ذخائر هزینه هنوز درك نشده

  خصوصی  پذیرمسکن انعطاف
  درآمد)خریداران خانه (معموالً کم

  هایا خانواده و/

  تکنیک جدید توسعه

  .گذار دشوار استبه دست آوردن سرمایه

  خریداران خانه با درآمد پایین یا متوسط  خصوصی  حداقلیخانه 
هایی انجام خریداران خانه باید نوسازي

  .دهند

                                                             
1. Secondary Suites 
2. Laneway Housing 
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  .آورداستطاعت عمیقی فراهم نمی  خریداران خانه  خصوصی  خانه شناور

  چندان راحتشرایط زندگی نه   خریداران خانه با درآمد پایین یا متوسط  خصوصی  ايهاي خانهقایق

  .آورداغلب استطاعت عمیقی فراهم نمی  همه  عمومی خصوصی/  پذیر مجدد تطابق استفاده

  .آورداغلب استطاعت عمیقی فراهم نمی  هایا مالکین خانه اي و/بازار اجاره  عمومی خصوصی/  افزا میانمسکن 

  .آوردعمیقی فراهم نمیاغلب استطاعت   هایا مالکین خانه اي و/بازار اجاره  خصوصی  پستوییمسکن 

 اي مساکن اجاره. 3-2

  مسکن تعاونی. 3-2-1

، دولت کانادا 1990و  1970کند. به ویژه در بین دهه مسکن تعاونی نقش بزرگی در بخش اجتماعی مسکن در کانادا ایفا می

هاي هاي تعاونی در کانادا، شرکتترین نوع شرکتهاي بسیاري منتشر نمود تا به ساخت مسکن تعاونی کمک نماید. معمولبرنامه

هاي تعاونی را با ها به گروهی از ساکنین که سازمانها و دیگر کمکهاي دولت، یارانهتعاونی غیرسهامی هستند که معموالً رهن

). در چارچوب Sousa and Quarter, 2003: 563کنند (ها حمایت میدهند، از این شرکتشکل می غیرانتفاعیهدف مسکن 

گیرند. شان، بودجه، و قوانین و مقررات توسعه مسکن تصمیم میمقرراتی و قانونی لوایح تعاونی، ساکنین پیرامون ساختار حاکم

نگه داشتن اجاره هستند زیرا اعضاي شرکت تعاونی درباره میزان اجاره تصمیم  قابل استطاعتهاي تعاونی راهی براي شرکت

ها و ها، حفظ ساختمانها و واماي، عمده اجاره براي پرداخت رهنهاي بازار و محاسبات یارانهگیرند. بر اساس ترکیب میانگینمی

هاي تعاونی براي استطاعت، امنیت مسکن، و ایجاد یک حس اجتماع مفید شوند. شرکتذخیره براي اصالحات سرمایه استفاده می

هرحال، توسعه آنها مستلزم کمک دولت براي سرمایه و ). در.Canada Mortgage and Housing Corporation, n.dهستند (

باشد، با این حال، با قابلیت می قابل استطاعتباشد. مسکن تعاونی راه بسیار خوبی براي تهیه مسکن هاي عملیاتی میهزینه

ند که به بزرگ قادر هست غیرانتفاعی هايشود. درهرحال، شرکتهاي خصوصی و هزینه دولت محدود میدسترسی به بودجه

  شان استفاده حداکثري نمایند. هايتر براي افراد نیازمند، از داراییقابل استطاعتمنظور ایجاد مسکن 

  مسکن مشترك. 3-2-2

شوند. ساختار آرایش مسکن اي سهیم میمسکن مشترك یک ساختار زندگی است که مردم در آن، در تسهیالت پایه

باشد زیرا دهند، مسکن مشترك میهایش را جدا جدا اجاره میاي که اتاقباشد. خانهمیاي متغیر مشترك، به طور قابل مالحظه

شوند. با این حال، تمهیدات مسکن مشترك هدفمند جدید واحدهاي مجزا، امکانات دستشوئی و آشپزخانه را با یکدیگر سهیم می

ه شهر ریرسون، تعدادي از این تمهیدات زندگی سسمؤشوند. یک گزارش منتشر شده ها براي مشتري ساخته میبراي قطع هزینه

و  قابل استطاعتبندي نمود: سبک هتلی، سبک خانوادگی، سبک به چهار دسته زیر تقسیم را بررسی نمود و مسکن مشترك را

مدت  هاي کوتاهباشد، شامل اجارههاي تجملی می). سبک هتلی معموالً مناسب مشتريBurda et al., 2019اي (خانهسبک هم

هاي اجتماعی را سهیم هاي کار، خدمات نظافتی و فعالیتها امکاناتی همانند محل استراحت، اتاقشود. ساختمانپذیر میو انعطاف

اي تر هستند اما نرخ هر فوت مربع آنها اغلب به طور قابل مالحظهها عموماً در مقایسه با واحدهاي سنتی پایین. اجارهاند شده

ها نماید، واحدها کامالً با آشپزخانهها را برآورده میاي است که نیاز خانوادهاي چندواحديخانوادگی، توافق اجاره باالتر است. سبک

شویی و غیره را ها و رختاما ساکنین تسهیالتی همانند فضاي بیرونی، نواحی استراحت، مهد کودك اند ها تجهیز شدهو دستشوئی

با  قابل استطاعتباشد. سبک تر میقابل استطاعتتر شدن واحدها، سبک خانوادگی عموماً کشوند. با کوچبا یکدیگر سهیم می

ین فضاي خصوصی را با فضاي مشترك مستأجرشود، تر همراه با تسهیالت غیرلوکس اشتراکی شناسایی میواحدهاي کوچک
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کنند، اما واحدها مربع، از توسعه استفاده می دهندگان هنوز از طریق کسب درآمدهاي باالتر در هر فوتکنند. توسعهمبادله می

باشد که همراه با خدمات و خوابه میاي چند اتاقاي به صورت واحدهاي اجارهخانهتر هستند. در آخر، سبک همقابل استطاعت

به که در جستجوي یک تجر اند کنند، آنها براي خبرگان مرفه جوانی طراحی شدهتسهیالت، به صورت یک هتل عمل می

ها عموماً از پیش خانهشوند، و همریزي اجتماعی میهاي کوتاه مدت هستند و شامل برنامهاجتماعی هستند. آنها به صورت اجاره

تر هستند. یک نوع از مسکن مشترك که در حال پدیدار شدن است، یک ها گران. به دلیل جمعیت هدف، اجارهاند انتخاب شده

تري براي دانشجو و منبع شوند تا اجاره پایینه در آن، افراد سالخورده با دانشجویان جفت میباشد کمی مسکن مشتركبرنامه 

افزونی از درآمد براي فرد سالخورده فراهم نمایند. افراد سالخورده از حضور فردي در واحدشان براي کمک در کارهاي مراقبتی 

برند. به طور خالصه، مسکن مشترك هاي کمتر سود میخت اجارهبرند و دانشجویان با پرداروزانه، آشپزي، و همراهی سود می

ها براي مردم فراهم اي از گزینههاي جدید مسکن مشترك طیف گستردهکند. توسعهدردسر است و حسی از اجتماع ایجاد میبی

فردشان، ذخائر لوکس منحصربهتر، اما به دلیل سبک تر به دلیل واحدهاي با اندازه کوچکهاي ارزاننماید، از جمله مدلمی

  رسند. همیشه به مشتري نمی

  مدوالر موقتمسکن . 3-2-3

گردد که کمتر استفاده اي میباشد. مدل حول افزودن مسکن به نواحیدر زمین خالی یک نوآوري جدید می مسکن موقت

توان  شوند، میماً در خارج از محل ساخته میها عمو. خانهاند . قطعات زمین بسیاري طی روند تصویب توسعه خالی رها شدهاند شده

). واحدها را عموماً یک City of Vancouver, 2019آنها را در سه ماه ساخت و سپس در محل بر روي یکدیگر سوار کرد (

هاي  کند که اغلب خدمات افزونی همانند مراقبت بهداشتی، خدمات استخدام، و برخی اوقات وعدهمدیریت می غیرانتفاعیشرکت 

دهد تا از کنند، این مدل به مردم اجازه میخانمانی را تجربه مینماید. جمعیت هدف مردمی هستند که بیغذایی فراهم می

-کنند، برآورده میخانمانی را تجربه میها به واحدهاي آماده براي زندگی نقل مکان نمایند. نیازهاي فوري مردمی که بیخیابان

-هزینه هستند و میباشد زیرا واحدها کمها میي براي بردن مردم از خیابانمؤثر). این راه City of Vancouver, 2019نماید (

  باشد. توانند به راحتی در مناطق مختلف مجدداً پیکربندي شوند. با این حال، این مدل کامالً متکی بر یارانه دولت می
  

  اي . انواع مسکن اجاره3جدول 

  ها محدودیت  جمعیت هدف  مسکنبخش کلیدي   روش تهیه مسکن

  همه  انتفاعیغیر عمومی/  مسکن تعاونی
 گذاري دولتی/اغلب متکی بر سرمایه

  حمایت سیاسی هستند

  خصوصی  مسکن مشترك
 درآمد/ ین کممستأجر

  خوردگان سال

ي ممکن است مستأجر اي/خانهمسائل هم

  ایجاد شوند

  انتفاعیغیر عمومی/  مسکن موقتی
مسکن  خانمانی/ افراد که بی

  کنندثبات را تجربه میبی

حمایت  گذاري دولتی/متکی بر سرمایه

  سیاسی هستند

  وساز ساختهاي فناوريها و . روش3-3

  ساز چوبی و ساخت. 3-3-1

ترین بتنی و فوالدي سنتی یکی از بزرگ وساز ساختباشد. ترقی و کسب محبوبیت در کانادا میدر حال  چوبی ساز و ساخت

دار، الوار را کامالً روي هم هاي چوب به شکل زاویهباشد. این تکنیک ساخت، با چسباندن تختهاکسید کربن میانتشار دي منابع
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باشد. تر مینماید. این تکنیک به اندازه بتن قوي است اما پنج مرتبه سبکدهد، این کار نیرو و پایداري بیشتري فراهم میقرار می

سوزد، تر میباشد، تصور غلط رایجی وجود دارد که چوب سریعهاي سنتی ساخت ایمن میه تکنیکچوبی به انداز وساز ساخت

). Donovan, 2019شود اما درون آن نخواهد سوخت (درهرحال، در مورد یک قطعه چوب محکم، بیرون آن نیمسوز می

شوند، و فوالد به محض سوختن، سپس منفجر میاز هم باز شده و  اي دارند که در آتشهاي بتنی، آرماتورهاي داخلیساختمان

باشند. هاي با قاب چوبی براي ساکنین جذاب هستند زیرا از نظر زیبایی شناسی مطبوع میشود. به عالوه، خانهذوب می

-، تهیهگیرد زیرا نیاز نیست که سازندگان بتن را در محل شکل دهند. با این حالتر صورت میها نیز سریعاین خانه وساز ساخت

تر است، با را تهیه نمایند. این مدل در تئوري ارزان وساز ساختکنندگان محدودي هستند که بتوانند مقدار چوب مورد نیاز طی 

هایی اضافی را به پروژه تحمیل وجود دارد که هزینه وساز ساختاین وجود، در حال حاضر منحنی یادگیري پرشیبی در صنعت 

گران کاهش هزینه را به ممکن است که توسعه باشد،با قاب چوبی مطلوب می وساز ساختی که زیبایی کند. در آخر، از آن جایمی

  مشتریان واگذار نکنند. 

  با بامبو وساز ساخت. 3-3-2

باشد. بامبو نوعی سبزه است، بنابراین کشت آن زمان هزینه با میزان پایین انتشار کربن میبامبو یک مصالح ساختمانی کم

تر. دانشگاه بریتیش تواند در کانادا رشد کند با این حال، تنها در نواحی معینی با اقلیمی گرمبرد. بامبو میکمتري از چوب میبسیار 

هاي چوبی باشد تا آنها را جایگزین تختههاي بامبوي باکیفیت و مقاوم در برابر رطوبت میکلمبیا در حال آزمایش روي ایجاد تخته

باشد، این تکنیک، مقامت در برابر آب و قدرت هاي مختلف میطریق ترکیب مخلوطی از چوب و بامبو با زاویهنماید. این کار از 

اي یک محصول ساختمانی دشوار است زیرا اندازه، شکل و تراکم آن به طور قابل مالحظه عنوان بهباالتري دارد. کار با بامبو 

 University of Britishبلندمرتبه مناسب نیست ( وساز ساختبراي متغیر است. بامبو به دلیل کمبود مقاومت داخلی، 

Columbia, 2014ي براي توسعه کوچک مقیاس باشد، با این حال، نیاز به مؤثرتواند ابزار ساختمانی ). به طور خالصه، بامبو می

  باشد.هاي بیشتري میپژوهش مؤثرسازي پیاده

  ساختهمسکن مونتاز شده در کارخانه/ پیش. 3-3-3

شوند، ها در خارج از محل ساخته میساخته، روندي است که در آن ساختمانمسکن مونتاز شده در کارخانه، یا مسکن پیش

یابند. این کار، وابسته به پروژه، ممکن است طی مراحلی انجام شان انتقال میعموماً در یک کارخانه یا انبار، سپس به مکان دائمی

تواند حجم باشد. این روش میاز محل ساخته شود. این تکنیک در حال محبوب شدن در کانادا میشود یا کامالً در خارج 

تر بوده و در معامالت ساختمانی در محل در یک زمان را کاهش داده و امنیت کارگران را بهبود بخشد. ساخت آن نیز سریع

، همانند سر و وساز ساختتواند پیامدهاي ناخواسته نین میباشد. این روش همچتر میتر، مانور دادن براي آن راحتمناطق کوچک

% کاهش 50را تا  1شمار% و گاه25را تا  وساز ساختتواند هزینه کارآمدتر است و می-صدا و گرد و خاك را کاهش دهد. انرژي

یابد، اي کاهش میمالحظهگران به مقدار قابل ها براي توسعهساخته، هزینه). در ساخت مسکن پیشKalinowski, 2019دهد (

  ها به ساکنین انتقال یابد.با این حال، تضمینی وجود ندارد که این کاهش هزینه

  اي موجودامالك اجاره ارتقاي. 3-3-4

اي هاي اجارهآورد و با حفظ ساختمانتري براي ساکنین فراهم میاي باکیفیتاي موجود، مسکن اجارهامالك اجاره ارتقاي

است تا آنها را انرژي  سازي شدهها پیادههایی به منظور ارتقاي برجتواند عرضه را افزایش دهد. در تورنتو سیاستموجود، می

                                                             
1. Timelines 
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توانند در زمانی که تعمیرات عمده در ها میکارآمدتر نموده و هزینه آنها را پایین بیاورد. با این حال، طی این روند، مالکین خانه

تواند درخواست اجاره باالتري نماید زیرا بیرون شود، مالک خانه می مستأجرا بیرون کنند. اگر ین رمستأجرحال انجام هستند، 

هاي ناشی از نگهداري ممکن است به شود اما هزینهتر میاي باکیفیتملک دیگر تحت کنترل اجاره نیست. بنابراین مسکن اجاره

   شود. تواند منجر به بیرون کردن ويواگذار شود و حتی می مستأجر

  هاي گسترده حدهاي بزرگ براي خانوادها. ساخت و3-3-5

باشد. ساخت جدید واحدهاي بزرگ در تورنتو متداول نیست، زیرا ساخت اي با بیش از سه اتاق خواب میواحد بزرگ، خانه

خوابه هستند و کمتر از هاي جدید در تورنتو تک خوابه و دو % ساختمان80تر است. گران سوددهخوابه براي توسعه 2-1واحدهاي 

اي در نواحی کم تراکم، هاي مجزاي تک خانواده). به دلیل هزینه باالي خانهKirk, 2017% بیش از سه اتاق خواب دارند (10

ها در هسته مرکز شهر، نیاز به ساخت بیشتر واحدهاي ها مجبور به ترك هسته مرکز شهر هستند. براي اسکان خانوادهخانواده

شوند همانند امکانات مهد کودك و انباري، مخصوصاً ها با تسهیالت اشتراکی ساخته میشد. براي حفظ فضا، ساختمانبابزرگ می

شوند بنابراین فضاهاي بیرونی مشترکی براي بازي ها ترکیب میها تا نیازهاي خانواده را برآورده نمایند. بالکنبراي کالسکه

تر از صرفهخواهند در مرکز شهر زندگی کنند، سبک زندگی چند نسل با یکدیگر بهکه میهایی کودکان وجود دارد. براي خانواده

هاي سازند زیرا آنها به سوددهی خانهگران اغلب واحدهاي بزرگ نمی). توسعهKirk, 2017باشد (مسکن مجزاي تکی می

  د.هاي بزرگ را الزامی نمایجدید، ساخت واحد وساز ساختتواند در خوابه نیستند، با این حال، سیاست می تک

   

  ساز و هاي ساختها و روش. فناوري4جدول 

  ها حدودیتم  جمعیت هدف  بخش کلیدي مسکن  روش تهیه مسکن

  همه افراد  همه  چوبی وساز ساخت
  تکنیک ساختمانی جدید

  .ها هنوز درك نشده استکاهش هزینه

  همه افراد  همه  با بامبو وساز ساخت
  تکنیک ساختمانی جدید

  .باشدنیاز به انجام پژوهش بیشتري می

  هیچ  همه افراد  همه  ساخته / پیشمونتاز شده در کارخانه

  ايبازار ملک اجاره  همه  اي موجودمسکن اجاره ارتقاي
هاي حاکم ها و سیاستاغلب متکی بر برنامه

  .باشد می

ساخت واحدهاي بزرگ براي 

  هاي گسترده خانواده
  .هاي لوکس کوچک نیستبه سوددهی آپارتمان  هاخانواده  خصوصی دولتی/

  یهاي سیاست. مدل3-4

  هاي خالی خانهکنترل . 3-4-1

یک  عنوان بهرا هاي خالی، مالیاتی است که دالالن داخلی و خارجی را هدف گرفته، کسانی که ملک مالیات داللی خانه

نماید زیرا خرید بازار مستغالت و خالی نگه را محدود میگذارند. این مالیات کاالسازي مسکن و آن را خالی می دارندسرمایه 

شان را به یک ملک هاينماید که سرمایهگذاران چندان مطلوب نیست. این امر آنها را تشویق میداشتن واحدها براي سرمایه

 Province of Britishدهد (اي را افزایش میهاي جدید، عرضه مسکن اجارهاي تبدیل کنند که بدون ساخت ساختماناجاره

Columbia, n.d.خانه مالیات حاصل از مالیاتی کند. درآمدهايمی زندگی مردم تبدیل هایی برايمحل را به خالی هاي). خانه-  
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  برگردانده شود.  قابل استطاعتتواند به تهیه مسکن هاي خالی می

  کنترل اجاره. 3-4-2

افزایش اجاره توسط صاحب خانه، مستقیماً بر مقرون به صرفگی یک واحد تاثیر کنترل اجاره، از طریق محدود کردن مقدار 

. ایرادات کنترل اند هاي اجاره از پیش در تورنتو وجود دارند هر چند که از جانب دولت ایالتی فعلی، تهدید شدهگذارد. کنترلمی

کند زیرا از یک مدل آپارتمانی، سوددهی کمتري سرد میاي جدید دلگران را از ساخت امالك اجارهاجاره این موارد هستند: توسعه

هاي صورت گرفته علیه کنترل اجاره این است که کنترل اجاره، تر است. به عالوه، استداللدارد، و بازگشت بر سرمایه طوالنی

ن قیمت را پیشاپیش دریافت اي موجودشان را بفروشند به منظور این که باالتریکند تا واحدهاي اجارهها را ترغیب میصاحب خانه

  یابند. ها با ارزش بازار افزایش نمیاي براي اطمینان از این است که اجارهو ساده مؤثرنمایند. در هر حال، این ابزار سیاست 

  مختلط درآمدمسکن با . 3-4-3

و هم واحدهاي بازار سازند که هم شامل واحدهاي قابل استطاعت هایی میکنندگان مسکن قابل استطاعت ساختمانتهیه

کنند، و هنگام شود. واحدهاي بازار به متعادل کردن هزینه ایجاد واحدهاي قابل استطاعت و نگهداري از آنها کمک میمی

توانست یک باشند. عیب این مدل این است که واحدهاي بازار، فضاي آن چه را که میگذاران، جذاب میجستجوي سرمایه

ین مسکن قابل مستأجرین بازار و مستأجرها بین کنند و ممکن است تنشعت باشد، استفاده میساختمان مسکن قابل استطا

   زیاد شود. استطاعت

  ندهبندي فراگیرناحیه. 3-4-4

هاي جدید بخش معینی از مسکن قابل استطاعت نماید که همه توسعه، ابزار سیاستی است که الزام میندهبندي فراگیرناحیه

بندي فراگیر ببینید). این رقم یا این پروژه پژوهشی عمده را براي اطالعات بیشتر پیرامون ناحیه 1 بخشباشند (را دربر داشته 

بندي باشد. پیرامون اثربخشی ناحیهدرصدي از کل واحدها یا درصدي از متر مربع یا فوت مربع کل در یک توسعه جدید می

-جنجالی اصلی درباره ناحیه مسئلهاستطاعت فراهم نماید یا نه، بحث وجود دارد.  تواند مسکن قابلفراگیر و این که آیا واقعاً می

- گران ملزم به تهیه واحدهاي قابل استطاعت مالکیتی هستند، کاهش درآمد را به مصرفبندي فراگیر این است که اگر توسعه

م نمود که هیچ پژوهش قابل اعتمادي مبنی ) اعال2008کنندگان دیگر واحدهاي بازار در ساختمان منتقل خواهند نمود. راسک (

دارد که اگر از مطالعاتی که او دهد. وي اعالم میهاي مسکن را واقعاً افزایش میبندي فراگیر قیمتبر این وجود ندارد که ناحیه

نتیجه  و ممکن است %)3-2( هاي مسکن وجود داشته است، این مقادیر بسیار کوچک هستندانجام داده، افزایشی در قیمت

این است که آیا  ندهبندي فراگیر). بحث دیگر پیرامون ناحیهRusk, 2008: 5باشند ( ندهبندي فراگیرمستقیم قانون نادرست ناحیه

هاي سود دلسرد هاي مسکن جدید، به دلیل کاهش حاشیهگران را از ساخت پروژهتهیه مسکن را کاهش خواهد داد، زیرا توسعه

بندي فراگیر در ایاالت متحده، واحدهاي جدید، افزایشی به سازي ناحیهصورت گرفته در دوران پس از پیادهکند. در مطالعات می

 ندهبندي فراگیر). به طور خالصه، مشخص نیست که آیا ناحیهRusk, 2008: 6در موجودي مسکن جدید داشتند ( 3-%7میزان 

بندي دهد یا خیر. ناحیهعت فراهم شده توسط قانون افزایش میهاي مسکن را در خارج از واحدهاي مسکن قابل استطاهزینه

  ، گامی در مسیر درست است، با این حال، اثرات آن بر بازار مسکن قابل استطاعت ناچیز است.ندهفراگیر

  تراکم االمتیاز حق. 3-4-5

  از الیحه 37بخش  بوده است، این مؤثر حدي تا پاداش تراکم از پیش در تورنتو وجود داشته و در تهیه مسکن قابل استطاعت
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کند که تراکم افزایش یافته را با بودجه مازاد گران فراهم میپاداش تراکم، این فرصت را براي توسعه. باشدریزي اونتاریو میبرنامه

دهند. نشان میها در شهر را هاي شهري، حدود تراکم و میزان توسعهنامههاي اجتماع مبادله نمایند. آیینپیشرفت تأمینجهت 

توانند از اعضاي گران مینامه و الزامات تراکم تجاوز نماید، توسعهدارد که اگر یک توسعه از حداکثر آیینبیان می 37بخش 

شوراي شهر درخواست مطرح نمودن خدمات یا غرامت مالی نمایند. سپس این منابع براي ایجاد یک منفعت اجتماعی براي 

شوند. منافع اجتماعی، از مسکن قابل استطاعت تا شود، ادغام میهاي تراکم یا حداکثر تجاوز مینامهیناي که در آن، از آیمحله

ي مؤثرتواند ابزار می 37ها و غیره متغیر هستند. هرچند که بخش انداز خیابانهاي چشمهاي پارك، بهسازيهنر عمومی، بهسازي

شود زیرا اعضاي شوراي شهر تمایل دارند که در استفاده کمی از آن میدر تهیه مسکن قابل استطاعت باشد، اما اغلب 

رسانند. یک گزارش منتشر شده هاي موجود سود میهاي آشکار اجتماع پول بگذارند، یعنی مواردي که مستقیماً به مولفه بهسازي

نتو تخصیص داده شده بود به مسکن قابل استطاعت تور 37% کل بودجه بخش 6دهد که کمتر از نشان می 2013در سال 

)Moore, 2013: 5 تواند ابزار مفیدي در تهیه مسکن قابل استطاعت باشد. می 37). با گسترش شهر تورنتو، بخش  

  سیستم کوپنی. 3-4-6

هاي فردي جهت تعدیل هزینه مسکن هزینهسیستم کوپنی در ایاالت متحده متداول است، این سیستم براي تهیه کمک 

شود هزینه اغلب مستقیماً به صاحب خانه داده میکنند. کمکدرآمدي طراحی شده که در واحدهاي بازار زندگی میبراي مردم کم

نماید. دهد. این مکانیزم براي افراد نیازمند مسکن قابل استطاعت فراهم میرا تحت پوشش قرار می مستأجرو بخشی از اجاره 

هاي ه، به بخش عمومی متکی است. مشکل این مدل این است که به دلیل انگبراي تهیه واحد، به بازار، و براي تهیه بودج

   هاي سیستم کوپنی ندارند.ها اغلب تمایلی به مشارکت در برنامهدرآمد، مالکین خانهین کممستأجرمربوط به 

  

  هاي سیاستی . مدل5جدول 

  ها حدودیتم  جمعیت هدف  بخش کلیدي مسکن  روش تهیه مسکن

  .بین خریداران مرفه خانه محبوب نیست  اي بازار مسکن اجاره  همه  هاي خالی خانه کنترل

  اي بازار مسکن اجاره  خصوصی عمومی/  کنترل اجاره
اي ت مسکن اجارهتواند بازار خصوصی را از ساخمی

  .جدید دلسرد نماید

  همه افراد  همه  مختلط درآمدمسکن با 
 استطاعتقابل فضاهاي بازار بر واحدهاي مسکن 

  ین وجود دارد.مستأجرحاکم هستند. تنش در بین 

  .شودها به خریداران خانه منتقل میهزینه  ینمستأجر  همه  ندهبندي فراگیرناحیه

  همه افراد  همه  تراکماالمتیاز  حق
قابل تورنتو اغلب منجر به مسکن شهر سیستم 

  .شودنمی استطاعت

  درآمدین کممستأجر  همه  سیستم کوپنی
ها تمایلی به مشارکت در است مالکین خانهممکن 

  .برنامه نداشته باشند

  مالی تأمین سازوکارهاي. 3-5

  اجتماعی. سهام مؤثر 3-5-1

 گیرد شکل میزمانی  سهام مؤثر اجتماعیعمومی در حال پیدایش هستند. -، یک ابزار مشارکتی خصوصیسهام مؤثر اجتماعی

زمانی که آن خدمات یا  کند و سپسمی تأمینگذار خصوصی یک نوع از خدمات یا ساختمان را از نظر مالی که یک سرمایه
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و بخش  انتفاعیهاي غیرشود. این یک مشارکت بین بخش خصوصی، بخشساختمان کامل شد، سرمایه وي بازپرداخت می

کند که اي را اجرا مییک نوع از خدمات یا برنامه انتفاعیکند، بخش غیرباشد. سرمایه را بخش خصوصی اعطا میعمومی می

یک منفعت اجتماعی فراهم نماید، و سپس هنگامی که مجموعه معیارهاي سابقاً مورد توافق قرار گرفته، برآورده شوند، بخش 

سود ). این مدل به بخش خصوصی Province of Ontario, 2017نماید (عمومی سرمایه را به بخش خصوصی بازپرداخت می

رساند زیرا این بخش قادر به اعطاي سرمایه است، و اگر شرایط برآورده شوند، بخش خصوصی نرخ ثابت بازگشت را از یک می

  گیرد.منبع مورد اعتماد یعنی دولت می

-. در آخر، به بخش خصوصی سود میاند مالی فراهم شده تأمینرساند زیرا سرمایه و سود می انتفاعیهاي غیرمدل به بخش

  شود که الزامات کامل باشند. و اعتبار مالی تنها زمانی داده می اند رساند زیرا خدمات فراهم شده

  هاي هزینه توسعهتخفیف. 3-5-2

شوند که مسکن قابل استطاعت و عموماً واحدهاي گرانی داده میهایی هستند که به توسعههاي هزینه توسعه، تخفیفتخفیف

معرفی شد.  2017برنامه تخفیف هزینه توسعه در اونتاریو از طریق برنامه مسکن منصفانه اونتاریو در سال سازند. یک اي میاجاره

باشد ها میدهند، این ابزاري براي ایجاد درآمد براي شهرداريروي می وساز ساختهاي توسعه دستمزدهایی هستند که طی هزینه

هاي فاضالب، خدمات اورژانسی کشیتحت پوشش قرار دهد، همانند لوله هاي مربوط به توسعه جدید راو قصد دارد تا هزینه

  افزایش یافته، مدارس و غیره.

اي گر باید واحدهاي اجارهنماید، توسعهشان در مبادله فراهم میهاي توسعههایی بر هزینهگران تخفیفاین برنامه براي توسعه

هاي ها این گزینه را دارند که بر اساس شرایط محلی و یا سیاستنماید. شهرداري% اجاره متوسط بازار فراهم 175تر از را پایین

گران به براي ترغیب توسعه مؤثرهاي هزینه توسعه، ابزاري ). تخفیفCity of Toronto, 2017مسکن، این الزام را پایین آورند (

  اي بازار هستند. اي بیشتر و یا واحدهاي اجارهساخت مسکن اجاره

  یهاي وام دولتبرنامه. 3-5-3

هاي بزرگ، به منظور هایی براي شرکتهاي دولتی براي خریداران خانه، تا تهیه وامتواند از تهیه واممی یهاي وام دولتبرنامه

داشته بهره براي یک دوره زمانی طوالنی هاي وام کماي از تهیه نرختر، متغیر باشد. کانادا تاریخچهتهیه مسکن قابل استطاعت

اي بهرههاي کماست، هدف کانادا از این کار، ترغیب بخش خصوصی به ساخت مسکن قابل استطاعت بود. به عالوه، کانادا وام

  ها انجام نشده است.براي بخش تعاونی فراهم نموده تا مسکن قابل استطاعت تهیه نمایند، با این حال، این کار طی دهه

هاي بزرگ بهره براي توسعههاي کمهاي وامی بوده ایم که به سمت وامدر برنامه هاي اخیر، شاهد افت شدیدي در سال

-منتشر شد، سرمایه 2017گذاري شده بودند، با این حال از زمانی که استراتژي مسکن ملی در اواخر سال مقیاس مسکن هدف

  گذاري معتدلی وجود داشته است. 

  یهاي زمین اجتماعاتحادیه. 3-5-4

، معموالً به واسطه اهداکنندگان، زمین به دست غیرانتفاعیهنگامی وجود دارد که یک سازمان  یزمین اجتماعیک اتحادیه 

تسهیالت  تأمینهاي بانکی سرمایه تهیه نمایند، یا از زمین براي گذارند تا براي وامآورد. آنها سپس یا زمین را در گرو بانک می

هاي ). هرچند که اتحادیهConaty, 2008اي مسکن قابل استطاعت براي افراد نیازمند (نمایند، عموماً واحدهاستفاده می یاجتماع

آزادي  مسئله، عموماً نیازمند منابع بزرگ مالی هستند که این اند ي براي تهیه مسکن قابل استطاعتمؤثرراه  یزمین اجتماع

  نماید. شان را محدود میعمل
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  ستاندن ارزش زمین. 3-5-5

گذاري عمومی سازد که افزایش ارزش زمین، که نتیجه مستقیم سرمایهها را قادر میزمین، جوامع یا شهرداري ستاندن ارزش

ونقل عمومی، کسب و کارهاي جدید یا رویدادهاي فرهنگی گذاري عمومی معموالً حملهاي سرمایهباشد را بازگردانند. پروژهمی

گیرد، درآمد ایجاد شده از چنین مالیاتی افزایش ارزش زمین مالیات تعلق میاي، به هاي عمومیهستند. پس از چنین بهسازي

  ).Boyle & Yan, 2018تر در آن نواحی متمرکز شود (تواند بر تهیه مسکن قابل استطاعتمی

  غیرانتفاعی مسکن گرانتوسعه. 3-5-6

ها از یک سازمان به سازمانی دیگر سیستمها و در حال ظهور در شهرهاي بزرگ هستند. نقش گران غیرانتفاعی مسکنتوسعه

کننده مسکن قابل استطاعت با یک آژانس اجتماع یا تهیه غیرانتفاعیگر اي این است که توسعهکند اما رویکرد پایهتغییر می

برخی  دارد و، تجربه خود را در توسعه عرضه میغیرانتفاعیگر کند تا مسکن قابل استطاعت جدید بسازد. توسعهمشارکت می

عموماً هنگامی که پروژه تکمیل  غیرانتفاعیگر نماید. سپس توسعهاوقات سرمایه مورد نیاز براي به راه انداختن پروژه را ارائه می

اندازي خواهد نمود. اي را راهکننده مسکن قابل استطاعت، واحدهاي اجارهکند، و آژانس اجتماع یا تهیهشود، آن را ترك میمی

اش را از طریق رهن و گذاري نموده بود، و نیز دستمزدهاي توسعهاي را که در ابتدا سرمایهسپس سرمایه انتفاعیغیرگر توسعه

  هاي قابل استطاعت از پروژه، دوباره به دست خواهد آورد.اجاره

  انتشار سهام. 3-5-7

گر از طریق یک رهن کند. توسعهمیشان براي خانه جدید کمک هاي پیش اولیهانتشار سهام، به خریداران خانه در پول

درخواست پول پیش پایین براي خریدار خانه تعبیر  عنوان بهکند، رهنی که ثانویه، به خریدار خانه در تهیه پول پیش کمک می

پس آیند. سگر، پایین میگذاري اولیه توسعههاي ماهیانه رهن، به دلیل سرمایه). پرداخت.Options for Homes, n.dشود (می

شود یا با افزایش کند که سپس در یک چرخه پرداختی مورد توافق بازگردانده میگر یک بخش سهام در واحد دریافت میتوسعه

اي از جانب هزینه). این مدل به هیچ کمکBurda, 2019شود (گر برگردانده میقیمت در هنگام به فروش رفتن واحد، به توسعه

برد و بنابراین گر و خریدار خانه سودآور است، با این حال، بازگشت سرمایه زمان بیشتري میدولت نیاز ندارد و براي توسعه

  ها دشوارتر است.گذاران براي این پروژهجستجوي سرمایه

  

  مالی تأمین. سازوکارهاي 6جدول 

  ها حدودیتم  جمعیت هدف  بخش کلیدي مسکن  تهیه مسکن روش

  متکی بر بودجه دولت یا حمایت سیاسی  درآمدقشر کم  همه  اجتماعی سهام مؤثر

  متکی بر بودجه دولت یا حمایت سیاسی  همه افراد  خصوصی عمومی/  هاي هزینه توسعهتخفیف

  متکی بر بودجه دولت یا حمایت سیاسی  هاصاحب خانه  همه  یهاي وام دولتبرنامه

  بر بودجه دولت یا حمایت سیاسیمتکی   درآمدین کممستأجر  انتفاعیعمومی / غیر  یهاي زمین اجتماعاتحادیه

  متکی بر سیاست دولت و حمایت سیاسی  درآمدین کممستأجر  عمومی  ارزش زمین ستاندن

  انتفاعیغیر  غیرانتفاعی مسکنگران توسعه
ین مستأجرخریداران خانه یا 

  درآمد کم
  هیچ

  همه  انتشار سهام
خریداران خانه (معموالً قشر 

  درآمد) کم
  آندشوار  نجاما
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نماید تا بدین طریق تصور مسکن قابل استطاعت را در دسترس هاي دیگر تهیه مسکن فراهم میبخش مروري بر روشاین 

ام، با این حال،  هاي بسیار زیادي براي تهیه مسکن قابل استطاعت وجود دارد، من تنها سی تا از آنها را لیست نمودهقرار دهد. راه

ها در سازي واقعی بسیاري از این روشاند. هرچند که پیاده ، یا هنوز ابداع نشدهام دهموارد بیشتري هستند که خود من کشف نکر

شوند. این فصل لنز جدیدي براي چگونگی تفکر هاي پشتی خودمان استفاده میتورنتو غیرعملی است، بسیاري از آنها در حیاط

تکی درستی جهت تهیه مسکن براي مردم وجود نماید. تهیه مسکن خطی نیست و هیچ روش درباره تهیه مسکن، فراهم می

هاي تهیه بایست داراي تنوع باشد. به عالوه، بسیاري از این روشندارد. تورنتو جمعیت بسیار متنوعی دارد و بنابراین، مسکن می

  هاي مسکن را دارند، امري که تورنتو سخت نیازمند آن است. مسکن، ظرفیت کاهش هزینه

  مسکن هاي تهیهبررسی روش. 4

 تأمینموقتی،  مدوالر تهیه مسکن، افزا میان پردازد: تهیه مسکنتر میاین بخش به چهار روش تهیه مسکن به صورت عمیق

هاي ها را به دالیل زیر، بیشتر بررسی نمودم: طیف بخش. این مدلپذیر انعطاف تهیه مسکناشتراکی، و  مسکنهاي  رهنمالی 

ها فناوري جدید کاربردپذیري قانونی در تورنتو، اثربخشی آنها، و به این دلیل که اکثر مدلمسکن درگیر، جمعیت هدف متنوع، 

هایی شود، من مدلمشاهده می 7جدول . همان طور که در اند یا در بخش مسکن تورنتو مورد استفاده کمی قرار گرفته هستند، و/

). به عالوه، جمعیت هدف در همه غیرانتفاعی و عمومیهاي مسکن تعلق دارند (خصوصی، را بررسی نمودم که به همه بخش

باشد. همه هاي دیگر تهیه مسکن انتخابی متغیر است، تنوع در مسکن براي برآورده نمودن نیازهاي همه ساکنین مهم میروش

ش تهیه مسکنی، نیاز به سازي هر روسازي شوند، بنابراین جهت پیادهتوانند در چارچوب پارامترهاي قانونی تورنتو پیادهها میروش

، یا به این دلیل که فناوري جدید است، یا این که اند ها در تورنتو کم استفاده شدهایجاد یا تغییر هیچ سیاستی نیست. همه مدل

ها قابل دستیابی هستند و ها در مقیاس بزرگ وجود ندارد. در آخر، من باور دارم که همه مدلسازي مدلبودجه کافی براي پیاده

باشند. من تالش  مؤثرتوانند در تهیه مسکن قابل استطاعت براي ساکنین تورنتو، بسیار سازي شوند، میاگر به درستی پیاده

آل، ها را واضح نموده و بررسی نمایم: جمعیت هدف، نقاط قوت و ضعف، یک مطالعه موردي، مکان ایدهکنم که این مدل می

  سازي.هاي پیادهدن، و انگیزهکاربردپذیري قانونی، علت کم استفاده ش

  

  روش تهیه مسکن 4خالصه . 7جدول 

  ها حدودیتم  جمعیت هدف  مسکنکلیدي بخش   روش تهیه مسکن

  .کنداستطاعت عمیقی فراهم نمی  هایا مالکین خانه اي و/بازار اجاره  خصوصی  افزا میان تهیه مسکن

  .بودجه دولت استمتکی بر   خانمانافراد بی  عمومی  موقتی مدوالر تهیه مسکن

  .ایجاد آن دشوار است  درآمد) خریداران خانه (معموالً افراد کم  یا عمومی غیرانتفاعی  اشتراکی مسکنهاي  رهن

یا  درآمد) و/ خریداران خانه (معموالً افراد کم  خصوصی  پذیر انعطاف تهیه مسکن

  ها خانواده

گذاران دشوار پیدا کردن سرمایه

  .است

  افزا میانتهیه مسکن . 4-1

  مداخله مسکن چیست؟. 4-1-1

برد در حین این که بافت از پیش موجود شهر را از یک مدل مسکن است که تقاضاي مسکن را باال می افزا میانمسکن 

بندي و نامه ناحیه). مسکن اغلب در چارچوب آیینSvN, 2019نماید (ها، حفظ میها و یا بازتوسعهها، افزودنطریق نوسازي
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هاي هاي موجود، سوئیتهایی به مسکنها یا ضمیمهشامل افزودگی افزا میانشود. مسکن ساخته می 1راهنماي خیابان قانون

توانست شامل تخریب یک خانه بزرگ تک خانواري و ایجاد دو همچنین می افزا میانشود. مسکن می راهمسکن باریک ثانویه و

 هاي شهريخانهخانه دیگر در همان قطعه زمین شود. همچنین شامل تخریب دو یا چند خانه تک خانواري براي ایجاد ردیفی از 

% افزایش 35تا حداکثر تواند تراکم متوسط را طبقه می 4-3 شود. در یک محله معمولی، افزایش حداکثر ارتفاع ساختمان ازمی

تواند تراکم بیشتري اضافه کند، می افزا میان). مسکن Van Nostrand, Bresler, Scrogie, Pitre & Davies, 2019دهد (

  نماید. تر میکه در تئوري عرضه بیشتري ایجاد نموده و بنابراین مسکن را قابل استطاعت

 

 

 

 

 

  

  )SvN, 2019( . افزایش جمعیت در محالت1شکل 
  

2، آزمایشگاه عملکرد مسکن 2015وجود دارد. در سال  افزا میانهاي مختلفی از مسکن شکل
GTA انجمن سازندگان مسکن ،

و تشدید جوامع موجود بنویسند. آنها مسکن  افزا میانرا مامور کرد تا دو مقاله پژوهشی درباره مسکن  3ه پمبینامؤسساونتاریو و 

، و افزا میانهاي شهري هاي ثانویه مجزا، خانههاي ثانویه وابسته، سوئیتبندي کردند: سوئیتزیر تقسیمهاي را به دسته افزا میان

  مسکن با ارتفاع متوسط.

، را ببینید). آنها شامل آشپزخانه 2هاي زیرشیروانی هستند (شکل هاي ثانویه وابسته در اصل، زیرزمین یا اتاقسوئیت

کنند. براي این هاي اصلی همانند گاز، آب و برق استفاده میهستند. آنها از خدمات موجود خانه دستشوئی و نواحی خواب جداگانه

واحدها متداول است که امکاناتی همانند رختشورخانه، پلکان ستونی و راهروهاي ورودي را به اشتراك گذاشته باشند. اجاره 

کند داول است و درآمد افزونی براي صاحب خانه فراهم میتر از یک واحد آپارتمانی متهاي ثانویه عموماً پایینسوئیت

)Vijayakumar and Collins-Williams, 2015: 5-6.(  

   

  

  

  

  )Vijayakumar and Collins-Williams, 2015: 5( هاي ثانویه. سوئیت2شکل 

                                                             
1. Avenue Guideline Legislation 
2. GTA Housing Action Lab 
3. Pembina Institute 
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شوند نیز شناخته می 1»آپارتمان سالخوردگان«یا هاي گاراژ، و هاي پستویی، سوئیتهاي ثانویه مجزا که با نام خانهسوئیت

هاي جدید ها یا ساختمانهایی از گاراژها یا آلونکاي هستند که برگردانهاي کوچک یک یا دو طبقهرا ببینید)، سازه 3(شکل 

  هستند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Vijayakumar and Collins-Williams, 2015: 8( هاي ثانویه. سوئیت3شکل 
  

دهند. آنها ورودي اي هستند و اغلب خدماتی همانند گاز، آب، و برق را از خانه اصلی گسترش میهاي جداگانهآنها سازه

شوند یا زندگی راه عموماً اجاره میهاي باریکخودشان را دارند و ممکن است با خانه اصلی، در حیاط پشتی سهیم باشند. خانه

دهی شده و تخدما 2»چندقشري«امالك  عنوان بهراه هاي باریکاست به خانه کنند. در تورنتو، ممکنچندنسلی را تسهیل می

هاي هاي باغ مشابه سوئیت). سوئیتVijayakumar & CollinsWilliams, 2015: 7-8تحت این عنوان فروخته شوند (

. این واحدها معموالً براي زندگی راه هستند اما ممکن است امکاناتی مانند یک حیاط یا رختشورخانه را به اشتراك بگذارندباریک

هاي هاي گاراژ مانند خانهشوند. سوئیتشناخته می» هاي سالخوردگانآپارتمان« عنوان بهو به جز آن،  اند چندنسلی طراحی شده

ها، ههاي ثانویه براي صاحبان خانشوند. سوئیتهاي موجود ساخته میهاي سالخوردگان در باالي گاراژراه و آپارتمانباریک

  نمایند. اي اضافی فراهم میدرآمد، و براي بازار، مسکن اجارهکمک

  

  

  

  

  

  

  )Vijayakumar and Collins-Williams, 2015: 1( افزا میانهاي شهري . خانه4شکل 

                                                             
1. Granny Flats 
2. Strata 

 خانه پستویی
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  )Burda and Collins-Williams, 2015: 2هاي با ارتفاع متوسط (. اضافه شدن آپارتمان5شکل 

  

هاي متعارف مجزا یا نیمه مجزا هستند. آنها در نواحی کمتر استفاده شده یا نواحی با افزا مشابه خانه میانهاي شهري خانه

شوند، که توسعه با تراکم باالتر را تسهیل نخواهند نمود. آنها نشانی خود را دارند و براي تولید واحدهاي شکل ناهنجار ساخته می

ي براي افزایش تراکم، در حین حفظ ساختار محله هستند. مؤثرافزا راه  هاي شهري میانه. خاناند بیشتر، اغلب روي هم چیده شده

هاي اصلی و راهروهاي ترابري هاي عریض، خیابانطبقه هستند. آنها در خیابان 11تا  5هاي با ارتفاع متوسط، در طیف ساختمان

تري براي اسکان بازار پارتمانی باشند و اغلب واحدهاي بزرگاي یا آتوانند امالك اجارهتر هستند. آنها میاز همه جا متداول

ها دارند و به منظور کاهش تاریکی» مقیاس انسانی«خانوادگی دارند. آنها اغلب امالکی تجاري در طراحی درجه و مرکز پیرامون 

  ).Burda & Collins-Williams, 2015هاي بزرگی دارند (نشینی و تمرکز بر طراحی پیرامون تجربه عابر پیاده، عقب

  جمعیت هدف. 4-1-2

کند. مسکن وجود ندارد، درهر حال، ساختمان معموالً استطاعت عمقی فراهم نمی افزا میانهیچ جمعیت متداولی براي مسکن 

ها اجارهباشد، که در تئوري به کاهش عرضه در برابر تقاضا و ثابت نگه داشتن اي میراه خوبی براي افزایش امالك اجاره افزا میان

هاي ثانویه براي زندگی چندنسلی سودمند هستند. آنها در حین حفظ حریم خصوصی و تا حدي کمک خواهد نمود. سوئیت

هاي شهري ). مالکیت خانه در خانهRace et al., 2017: 8استقالل، قابلیت تهیه واحدهاي ثانویه براي افراد خانواده را دارند (

ي براي باال بردن این عرضه در حین حفظ زیبایی مؤثرراه  افزا میانو مدل مسکن با ارتفاع متوسط، متداول است. مسکن  افزا میان

  باشد. محله می

  نقاط قوت مدل. 4-1-3

نماید. این  نقاط قوت زیادي دارد، از جمله این که نواحی مرکز شهر را بدون پروژه توسعه بزرگی تقویت می افزا میانمسکن 

ها نیازمند نماید. دوماً، سوئیت هاي دیگري از مسکن فراهم میکند در حین این که گزینهبه حفظ زیبایی محالت کمک می مسئله

راه هاي باریکتر مونتاژ شوند. سوئیتتوانند در خارج از محل ساخته شده و سپس بسیار سریععمده نیز نیستند و می وساز ساخت

  ).Race et al., 2017: 8کنند (ها نیز کمک میراهبه ظاهر و امنیت باریک
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ونقل عمومی را افزایش دهد و استفاده از حملافزایش تعداد افراد در هسته مرکز شهر، وابستگی به ماشین را کاهش می

 با افزایش تعداد افرادي که در«شود، ونقل عمومی منجر به بهتر شدن کیفیت و کمیت زیرساخت میدهد، افزایش حمل می

- ونقل محلی خوب فراهم میکنند، توجیه بیشتري براي خدمات حملونقل عمومی زندگی میمحالت قابل دسترسی به حمل

تواند منجر به بازارهاي پررونق ). افزایش تعداد افراد همچنین میVijayakumar & Collins-Williams, 2015: 2» (شود

شود. افزایش تعداد افراد از نظر زیست و کارها در نواحی مسکونی می محلی شود. افزایش تعداد مشتریان منجر به سود کسب

  کند. رویه جمعیت است که زمین کشاورزي باارزش را مصرف میمحیطی نیز پایدارتر است، جایگزینی براي رشد بی

ن، براي هاي باالي مسکدهند و قیمتها، جمعیت خود را از دست میمحالت مرکز شهر به دلیل کوچک شدن خانواده

هاي ثانویه در حین حفظ ). سوئیتVijayakumar & Collins-Williams, 2015: 3هاي جوان حالت دافعه دارند (خانواده

با ایجاد حمایت مالی افزون در زمینه  افزا میانتوانند فضاي اضافی نیز فراهم نمایند. مسکن حریم خصوصی اعضاي خانواده، می

توانند با هاي ثانویه میتواند به صاحب خانه کمک کند. سوئیت، میهایی از ملکفروختن بخشاي یا از طریق درآمد اجاره

  هاي باالي رهن به صاحب خانه کمک کنند. پرداختی

- ها هستند و فضاي بیرونی. آنها رو به خیاباناند هاي مجزا و نیمه مجزا طراحی شده، مشابه با خانهافزا میانهاي شهري خانه

توانند نزدیک به تسهیالت یا این است که مردم می افزا میانهاي شهري بقه همکف دسترسی دارد. نقطه قوت خانهشان به ط

  دهد. هاي محله، افزایش میونقل عمومی زندگی کنند و این، تدارك مسکن را بدون تغییر ویژگیحمل

هاي با ارتفاع متوسط، فرصت نتو واقع شوند. آپارتمانهاي تورتوانند در بسیاري از خیابانهاي با ارتفاع متوسط میساختمان

هاي با ارتفاع متوسط این است که تراکم باالتري کنند. نقطه قوت خاص توسعه ساختماننشینی فراهم میبراي مالکیت یا اجاره

که  اند ر محالتی واقع شدهنماید. از آن جایی که اغلب دکند در حین این که همچنان مقیاس انسانی را حفظ میاز مردم فراهم می

 Burda andنمایند (ها دارند، غالباً واحدهاي بیشتري در اندازه خانواده نیز فراهم میاي براي خانوادهتسهیالت قابل مالحظه

Collins-Williams, 2015.(  

  نقاط ضعف مدل. 4-1-4

این است که ساکنین محلی، مخالف توسعه در محالت ایجاد شده هستند. ساکنین نگران ازدحام  افزا میاننقطه ضعف توسعه 

کنند که با مجوزهاي پیشنهاد می )6 :2015( 1»مزاویلی-ویجایاکومار و کالینز«و پارکینگ مربوط به جمعیت افزایش یافته هستند. 

  ها را کاهش داد. توان این نگرانیاستانداردهاي محلی پارك کردن، میگذاري ماشین و تنظیم بیشتر پارك در خیابان، به اشتراك

، زیرا اند اي از ساکنین دریافت نمودههاي منفی قابل مالحظهراه، به دلیل مالحظات حریم خصوصی، واکنشهاي باریکخانه

هاي راه در بسیاري از شهرداريي باریکهاتر هستند. سوئیتهاي معمول، به امالك مجاور نزدیکها در مقایسه با خانهاین سازه

هاي موجود راه اغلب مجهز به آب، برق و گاز نیستند بنابراین این خدمات باید به خانههاي باریک. خانهاند اونتاریو نیز ممنوع بوده

نامه ساختمانی به عالوه، آیین شوند.گر واگذار میها به خریدار خانه یا توسعه). سپس این هزینهRace et al., 2017وصل شوند (

نماید، اونتاریو، براي امالك نبش خیابان که نیازمند وسایل نقلیه اورژانسی و زباله هستند، عرض معینی از جاده را الزامی می

-Vijayakumar and Collinsنمایند (ها اغلب حداقل عرض جاده براي جا دادن این خدمات را برآورده نمیراهباریک

Williams, 2015.( هاي هاي جدیدي هستند که از طریق خیابانموانع کمتري دارند زیرا ساختمان افزا میانهاي شهري خانه

شوند. با این حال، مخالفت بیشتر از جانب ساکنین همسایه وجود دارد که نگران دهی میجدید سرویس هايموجود یا خیابان

  ).Vijayakumar and Collins-Williams, 2015یر خواهند داد (هاي بیشتر، ماهیت محله را تغیهستند که خانه

                                                             
1. Vijayakumar & Collins-Williams 
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   افزا میانکننده فعلی مسکن تهیه. 4-1-5

باشد. متمرکز می افزا میانیک شرکت مدیریت معماري و ساخت با مرکزیت تورنتو است که حول تهیه مسکن  1سهاو-آر

هاي با ارتفاع متوسط در را طراحی نموده و بسازند: ساختمانکنند تا دو شکل مسکن آنها همگام با صاحبین ملک موجود کار می

باشد که طبقه متشکل از قاب چوبی می 6را ببینید) یک خانه شهري  6(شکل  V6راه. مدل هاي باریکها و سوئیتطول خیابان

همه ترازهاي خانه خدمات براي برآورده نمودن راهنماهاي خیابانی شهر تورنتو طراحی شده است. آسانسوري وجود دارد که به 

اي به پروژه دیگر قابل تنظیم است اما ساختار از پروژه V6نماید. مدل دهد بنابراین استانداردهاي دسترسی را برآورده میارائه می

دهد. واحدها داراي پی گسترده هستند، این بدین هاي طراحی را براي صاحب خانه کاهش میهزینه مسئلهثابت است که این 

تواند اقدامی در راستاي کاهش هزینه نیز باشد. در آخر، واحدها در خارج از محل است که زیرزمینی وجود ندارد که این میمعن

ها و برد. مسکن مونتاژ شده در کارخانه هزینهماه زمان می 4شوند، که حدوداً ها در محل مونتاژ میشوند و سپس مدلساخته می

  ها است.د، امري که مطلوب همسایهدهرا کاهش می وساز ساختزمان 

  

  

  

   

  

  ).V6 )R-Hauz, n.d، مدل سهاو- . آر6شکل 

  

  

  
  ).R-Hauz, n.d( سهاو-آر V2. مدل 7شکل 

  

ساخته است که براي فعالیت در راهنماهاي جدید مسکن راه پیش)، یک سوئیت باریک7است (شکل  V2 سهاو-آرمدل دوم 

ها هاي جدید ساخته شوند. سازهاست. آنها ممکن است باالي گاراژها یا به صورت ساختمانراه شهر تورنتو طراحی شده باریک

هاي متغیر زمین قابل تنظیم کنند. آنها براي جاي دادن صندلی چرخدار و عرضیک یا دو طبقه هستند و طبق نیاز تغییر می

   شوند.محل مونتاژ می هستند. در آخر، آنها ساخت کارخانه نیز هستند و در کمتر از یک ماه در

  غیره) و آل در شهر (براي مثال حومه، قسمت درونی حومه، مرکز شهر، کنار آبمکان ایده. 4-1-6

تواند در چارچوب پارامترهاي اغلب می افزا میانباشد. مسکن تراکم می، نواحی شهري کمافزا میانآل براي مسکن مکان ایده

هاي ثانویه به ایالت و سوئیت«نماید. حالی که همچنان از یکپارچگی محله حفاظت میسازي شود در قانونی موجود پیاده

، قابل استطاعتاي و شان برسند در حین این که به موجودي مسکن اجارهکنند تا به اهداف افزایش جمعیتها کمک میشهرداري

                                                             
1. R-Haus 
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» هستند »نامرئی«محالت ایجاد شده  ها در اصل درافزایند، این افزایشهاي تدریجی تراکم میاز طریق افزایش

)Vijayakumar and CollinsWilliams, 2015: 4 .(جدید در یک محله جاافتاده، به دلیل مقررات سرسختانه  وساز ساخت

اي و ي براي افزایش عرضه مسکن اجارهمؤثرراه ساده و  افزا میانباشد. مسکن بندي و واکنش منفی محله، دشوار میناحیه

هاي جدید سازي شود. زیربخشمتداول در جوامع نو پیاده افزا میانمسکن  عنوان بهتواند باشد. هرچند که نمیمیمالکیتی 

  باشد. راه آتی میها به منظور مجاز دانستن گسترش مسکن باریکراهرسانی در باریکتاشهرنشینی اغلب شامل خدم

راه را در خود تواند مسکن باریکها میراهتنها بخش معینی از این باریک راه وجود دارد، اماکیلومتر باریک 250در شهر تورنتو 

  ).Race et al., 2017: 14باشد (جاي دهد. این به دلیل دسترسی به کامیون زباله و یک وسیله نقلیه اورژانسی می

اي یا قطعات هاي قهوهتراکم، زمینهاي کلنگی کم، قطعات زمین با ساختمانافزا میانهاي شهري آل براي خانهمکان ایده

تر هستند زیرا بندي شده به صورت غیرمسکونی از همه جا متداولدر مناطق ناحیه افزا میانهاي شهري باشد. خانهزمین خالی می

- نند خانهتواتوانند تعداد بیشتري خانه شهري فراهم نمایند. قطعات زمین با شکل ناهنجار، میتر هستند و میقطعات زمین بزرگ

تر از فضاي اشغالی یک ساختمان بلندمرتبه یا را جاي دهند از آن جا که فضاي اشغالی ساختمان، کوچک افزا میانهاي شهري 

توانند در اجتماعات محله جاافتاده نیز ساخته شوند، به ویژه می افزا میانهاي شهري باشد. خانهساختمان با ارتفاع متوسط می

هاي درون هاي با ارتفاع متوسط، خیابانآل براي ساختمان. مکان ایدهاند اي بودههاي جداگانهزمانی خانه قطعات بزرگ زمینی که

  ونقلی نزدیک هستند. هایی که به مسیرهاي حملشهر هستند، مخصوصاً خیابان

  کاربردپذیري قانونی در تورنتو. 4-1-7

الیحه «، دولت اونتاریو 2012کند. در سال ثانویه را محدود میهاي اي وجود دارد که سوئیتدر اونتاریو، مقررات شهري

هاي ثانویه را ها را ملزم نمود که سوئیترا تصویب نمود، این الیحه شهرداري» جوامع قدرتمند به واسطه مسکن قابل استطاعت

هاي ثانویه را ممنوع هنوز سوئیتهاي شهري در اونتاریو ناهماهنگ هستند و بسیاري از آنها مجاز شمارند. با این حال، سیاست

کنند که مخصوصاً بیان می 2و میسیساگا 1). براي مثال، مارخامVijayakumar and Collins-Williams, 2015: 5کنند (می

  توانند در یک سازه جداگانه ساخته شوند. هاي ثانویه باید در خانه اصلی باشند و نمیخانه

ها بایست راهنماهایی به منظور ساده سازي و کاهش هزینهکند که میبیان می GTAگزارش آزمایشگاه عملکرد مسکن 

دارد که دولت ایالتی باید به راه جدید، ایجاد شوند. گزارش اعالم میگران در ساخت مسکن باریکها و توسعهبراي صاحب خانه

اونتاریو مجوز بدهد. آنها همچنین بیان کردند که شهر نامه ساختمانی قسمتی از آیین عنوان بههاي ثانویه قانونی در تورنتو سوئیت

 Vijayakumarها (نشینیپذیرتر شود، مخصوصاً در زمینه ارتفاع، تراکم و عقببندي، انعطافنامه ناحیهتورنتو باید با الزامات آیین

and Collins-Williams, 2015: 14هایی مجوز داده شود که راهباریکراه در کنند که به مسکن باریک). در آخر، آنها بیان می

را بهتر درك کنند تا » تررسانی به فضاهاي کوچکخدمات«خواهند که چگونگی تر هستند، آنها از خدمات اورژانسی میکوچک

 این شکل ساخته شده را جاي دهند.

ها ساختمانی، محدود ر گزینههاي با ارتفاع متوسط را در مقایسه با دیگقوانین و مقرراتی وجود دارد که توسعه ساختمان

تواند به افزایش قاب چوبی می وساز ساختدهد که دادن مجوز به نشان می GTAآزمایشگاه عملکرد مسکن نماید. گزارش  می

شان را تغییر داد تا  نامه ساختمانی، دولت بریتیش کلمبیا آیین2009هاي با ارتفاع متوسط کمک نماید. در سال ساختمانتعداد 

 Burda & Collinsگردید ( متوسط ارتفاع با جدید ساختمان 250 از بیش به منجر قاب چوبی را مجاز اعالم نماید، این وساز ساخت

                                                             
1. Markham 
2. Mississauga 
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-Williams, 2015.(  

هاي با ارتفاع متوسط، مداخالت زیر را پیشنهاد جهت ترویج توسعه ساختمان، GTAگزارش آزمایشگاه عملکرد مسکن 

ها، کاهش ونقلی در طول خیابانهاي حملها، افزایش گزینهحداقل اهداف تراکمی در طول خیابان نماید: الزامی نمودن می

زمین بیشتر جهت تخصیص به  الزامات پارك کردن، ایجاد یک سیستم مجوز توسعه، الزام درجه تجاري پیش از ساخت، و داشتن

شود زیرا قانون منقضی ها و کریدورها میمانع توسعه در خیابانبندي شهر تورنتو، هاي ناحیهنامه. در حال حاضر، آیینجاي پارك

 Burda andدهد (ونقلی را نشان میها و مسیرهاي حملشده است. با این حال، برنامه رشد، افزایش شدت توسعه در خیابان

Collins-Williams, 2015 گزارش آزمایشگاه عملکرد مسکن .(GTA ات و سیاست ایالتی را بندي، مقررکند که ناحیهبیان می

ها را به منظور ترویج توسعه ونقلی با کمیت و کیفیت بهتر در خیابانهاي حملنماید. این گزارش همچنین تهیه گزینهرعایت می

نماید. گزارش به کاهش الزامات پارك کردن، به ویژه پارکینگ زیرزمین توصیه هاي با ارتفاع متوسط توصیه میساختمان

 Burdaشوند (ها به خریدار خانه محول میدارد و آن هزینهدالر هزینه برمی 30000خت یک پارکینگ زیرزمینی نماید. سا می

and Collins-Williams, 2015: 3هاي ). به عالوه، نگهداري از گاراژهاي پارك ماشین همانند امنیت، روشنایی و هزینه

ها، طول هاي با ارتفاع متوسط در خیابانتایید ساختمان-کنند که با پیشیشوند. آنها توصیه متمیزکاري به خریدار خانه محول می

بندي کم ناحیه«باشد و نواحی عموماً ریزي در تورنتو بر یک مبناي مورد به مورد میروند تایید توسعه کاهش یابد. روند برنامه

تر است و آن شود که پرهزینهبراي تایید توسعه میتري هاي طوالنیهستند بنابراین توسعه راکد است، این منجر به زمان» شده

نمایند، که به منظور ) را توصیه میDPSسازي یک سیستم مجوز توسعه (شوند. آنها پیادهها به خریداران خانه محول میهزینه

 ,Burda and Collins-Williamsدهد (ها و کریدورها قرار میاي در خیابانجانبهدادن اجازه رشد بیشتر، مجوزهاي همه

هاي با ارتفاع متوسط، نیازمند درجه ساختمان وساز ساختدارد که شهر تورنتو، پیش از شروع ). این پروژه عمده بیان می3 :2015

 Burda and» (بخشدرو را ارتقا میفرهنگ سرزنده پیاده«کند و هاي محله کمک میباشد. این به حفظ ویژگیتجاري می

Collins-Williams, 2015: 11 در آخر، گزارش درخواست تخصیص بیشتر فضاي پارك منصفانه را دارد. تخصیص فضاي .(

کند زیرا محاسبات بر گر ساختمان بلندمرتبه و ساختمان با ارتفاع متوسط را بیشتر از ساختمان کوتاه جریمه میپارك، توسعه

شوند و استطاعت توسعه دداً به خریدار خانه محول میها مجباشد. این هزینهاساس تعداد ساکنین در مقایسه با تراکم می

  دهند. هاي با ارتفاع متوسط را کاهش میساختمان

  چرا این کار انجام نشده است؟. 4-1-8

باشد. ارزش زمین در مرکز شهر تورنتو در حال باال رفتن است و اي در تورنتو متداول میبه گونه فزاینده افزا میانمسکن 

خانه  افزا میانهاي تر و محدودتر هستند. این منجر به افزایش توسعهگران در تالش براي توسعه در نواحی کوچکبنابراین توسعه

راه شوند. با پیدایش مقررات مسکن باریکقواره به راحتی پیکربندي میشود زیرا آنها براي جا گرفتن در ابعاد زمین بیشهري می

پذیر هاي ثانویه را امکانباشد، که این امر وجود سوئیتاي در بازار میاي قابل مالحظهراه شاهد افزایش بهجدید، مسکن باریک

هاي با هاي بلندمرتبه را به ساختمانگران اغلب ساخت ساختمانشود اما توسعهتر میمسکن با ارتفاع متوسط متداول نماید.می

هاي با ارتفاع متوسط بر روي هاي بلندمرتبه و ساختمانساختمانریزي براي ارتفاع متوسط ترجیح میدهند. روند توسعه برنامه

هاي بلندمرتبه را انتخاب گران بخش خصوصی ساخت ساختمانقطعه زمین مشابه، هزینه تقریباً یکسانی دارد بنابراین توسعه

 ,Burda and CollinsWilliamsکنند زیرا به دلیل ایجاد واحدهاي بیشتر، بازگشت باالتري بر سرمایه خواهند داشت ( می

2015: 3.(  
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  ؟یستکننده مسکن سودده چهاي تهیهانگیزه. 4-1-9

هاي پرهزینه تواند به پرداختنماید که میانگیزه براي واحدهاي ثانویه این است که منبع درآمدي براي خریدار خانه فراهم می

هاي با ارتفاع متوسط در مقایسه با ساخت ساختمانگران جهت وام کمک نماید. هیچ انگیزه سیاسی یا سیاستی براي توسعه

  . هاي بلندمرتبه وجود نداردساختمان

  موقتی مدوالرمسکن . 4-2

  مسکن تأمیندر مداخله . چگونگی 4-2-1

ساخته ، موقتی و مونتاژ شده در کارخانه یا پیشافزا میاناي، ، محفظهمدوالرترکیبی از مسکن  مسکن تأمیندر این مداخله 

موقتی سیستمی است که در آن، واحدها در مکانی خارج از محل ساختمان، اغلب در  مدوالررا ببینید). مسکن  2 بخشباشد (می

ها عموماً نقاطی در شهرهاي بزرگ هستند که کمتر شوند. این محلشوند و سپس در محل مونتاژ مییک کارخانه، ساخته می

که منتظر  اند سازي نمودههایی پیادهموقتی را در زمین مدوالرها مسکن د. شهرداريیا خالی هستن اند مورد استفاده قرار گرفته

، و عموماً داراي مبلمان کاملی هستند و از طریق اند هاي توسعه هستند. آنها براي پشتیبانی از مسکن موقتی طراحی شدهتاییدیه

  باشند. یی میجا جابهو اغلب فشرده هستند و به راحتی قابل شوند. آنها قابل حمل رسانی میهاي آب و زباله شهري خدماتسیستم

  جمعیت هدف. 4-2-2

باشند. درهرحال، مدل مسکن خانمان و افراد در جستجوي سرپناه فوري میجمعیت هدف براي این مداخله مسکن افراد بی

هاي امداد پس از بحران یا افرادي موقتی براي موارد زیر استفاده شده است: ایجاد مسکن موقتی براي مردم طی تالش مدوالر

). در راستاي هدف این بخش، در مورد .Astel, n.dدهند (که براي مدت کوتاهی همانند زمان تعمیرات ساختمانی تغییرمکان می

ه فوري بحث خواهم نمود. این روش تهیه مسکن، به دلیل توانایی آن براي شرکت موقتی در بستر حمایتی سرپنا مدوالرمسکن 

کننده مسکن با تهیه غیرانتفاعیهاي باشد. بخشدادن آسان خدمات دیگر در سازه ساختمان، براي این جمعیت هدف مناسب می

  خانمان در محل، تهیه نمایند.یبخش عمومی همکاري خواهند نمود تا خدماتی را جهت برآورده نمودن نیازهاي افراد ب

  نقاط قوت مدل. 4-2-3

توانند تنها در مدت سه ماه ساخته و مونتاژ شوند. واحدها میتر از مسکن دائمی ساخته میدر این مدل، واحدها بسیار سریع

پایین هستند،  وساز ساختهاي ها و ابعاد تکراري واحدها، هزینه). به عالوه، به دلیل طرحCity of Vancouver, 2018شوند (

، یعنی جایی که اند باشد. واحدها اغلب در نواحی کمتر استفاده شده شهر واقع شدههاي پروانه نمینیازي به چند طرح و هزینه

توانند به آسانی اي وجود دارد. واحدها قابل حمل هستند و میشوند یا زمین شهري بدون استفادههاي توسعه بازبینی میدرخواست

). یکی از نقاط قوت این City of Vancouver, 2018شده و در مناطق مختلف اطراف شهر مجدداً پیکربندي شوند ( جا ابهج

هاي اجتماعی جفت شود. این تواند به آسانی با حمایتکند و میخانمان فراهم میمدل این است که امدادي فوري براي افراد بی

هاي خالی را مجدداً با محالت تلفیق تواند حسی از اجتماع ایجاد کند و زمینماعی، میهاي اجتمدل در صورت همراهی با حمایت

ها، خانمانسازي شود، جمعیت باالي بیها پیادهخانمانتواند به آسانی در محالت با جمعیت باالي بیاین مدل همچنین می نماید.

توانند در خانمان مینماید. این مدل سودمند است زیرا افراد بیها را محدود مییی مردم در هنگام خروج از خیابانجا جابه

هاي اجتماعی متصل باشند. در آخر، به دلیل این که این هاي از پیش ایجاد شده و شبکهشان باقی بمانند و به حمایتاجتماعات

اقی که در شرایط اسکان دائمی افراد شوند، اتفخانمان اغلب منزوي نمیمدل اغلب با نوعی حمایت اجتماعی همراه است، مردم بی
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موقتی هستند. واحدها در  مدوالرهاي اجتماعی موجودشان هستند و درگیر در اجتماع مسکن تواند رخ دهد. آنها نزدیک شبکهمی

ا همحدود است. همسایه وساز ساختشوند و سپس در محل مونتاژ میگردند، این بدین معناست که اثرات خارج از محل ساخته می

کند که در ناحیه  کنند، این امر به ساکنین کمک میترافیک، گرد و خاك یا سر و صداي بیشتر را براي مدت طوالنی تجربه نمی

  پیرامونی توسعه ایستادگی کنند.

  نقاط ضعف مدل. 4-2-4

باشد. به عبارت دیگر، و خدمات، متکی به بودجه دولت می وساز ساختسازي، نقطه ضعف اصلی مدل این است که براي پیاده

تواند جلوي آزادي عمل را گرفته و تعداد واحدهاي تواند ناسازگار باشد. این میباشد که میمدل متکی به حمایت سیاسی می

نماید. باشد، به این معنا که مسکن دائمی فراهم نمیضعف دیگر مدل این است که ذاتاً موقتی می ایجاد شده را محدود نماید.

هاي بلندمدتی باشد و براي نیازمندترین افراد، گزینهحل موقتی میکند اما بیشتر، یک راهها خارج میخانمان را از خیابانافراد بی

موقتی در آن واقع شده، به فروش برسد یا  مدوالرکند. این بدین خاطر است که اگر زمینی که مسکن براي مسکن ایجاد نمی

شوند.  جا جابهتوانند موقتی می مدوالرهاي آماده شود، این مسکن وساز ساختمین براي هاي توسعه تایید شوند و زدرخواست

  تواند اثرات منفی ماندگاري داشته باشد. خانمان، میپذیر همانند افراد بییی به ویژه براي یک جمعیت آسیبجا جابه

دشوار است، به ویژه در نواحی با ارزش آخرین ضعف مدل این است که حصول زمین کمتر استفاده شده در شهرهاي بزرگ، 

ین ممکن مستأجریی این جا جابهموقتی مردد باشد زیرا  مدوالرباالي زمین. دولت ممکن است براي گرفتن زمین با هدف مسکن 

  شد، درگیر نماید. تر از آن چه پیشبینی میتوانست زمین را براي مدتی طوالنیاست دشوار باشد و واکنش منفی می

  موقتی  مدوالرکننده فعلی مسکن تهیه. 4-2-5

موقتی براي شهر ونکور را  مدوالرواحد مسکن  600میلیون دالر براي  66تخصیص  2017دولت بریتیش کلمبیا در سال 

واحد فراهم نموده است. واحدها عموماً  606اعالم نمود. از زمان این اعالم، دولت به تدریج از هدف خود فراتر رفته و 

را  8زندگی دارند، شکل  فوت مربعی هستند و یک آشپزخانه کوچک، دستشوئی و نواحی خواب/ 320هاي یک اتاقه  تمانآپار

  ).City of Vancouver, 2018تصویري از یک واحد موجود ببینید ( عنوان به

  

  

  

  

  

  )Vancouver Courier, 2018( موقتی شهر ونکور مدوالر. تصویر داخل مسکن 8شکل 

  

شوند  هایی که وارد روند تایید توسعه میکه ملک شهري کمتر استفاده شده هستند، یا زمین اند هایی واقع شدهدر زمینواحدها 

  . اندو خالی و در انتظار توسعه مجدد
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هاي زندگی، خدمات اجتماعی، و خدمات بهداشتی. دو گیرند، همانند آموزش مهارتهاي افزونی قرار میساکنین، مورد حمایت

تر با یکدیگر مرتبط هستند. آنها فرصت داوطلب شدن، درگیر شود و آنها در اجتماع گستردهوعده غذایی در روز نیز به آنها داده می

هاي اجتماعی را دارند. این رویکردي جامع براي بازسازي شدن در اجتماع پیرامون و مشغولیت یافتن در رویدادها و فعالیت

  باشد. شان میزندگی

  آل در شهرمکان ایده. 4-2-6

آل براي این مدل، قطعاتی از زمین درون هاي ایدهتواند براي این مدل استفاده شود. مکانپذیر باشد، میهر ملکی که توسعه

باشد، یا خالی هستند. ملکی که دولت صاحب آن است و در انتظار توسعه در شهر می اند شهري هستند که کمتر استفاده شده

اي هاي خصوصی در انتظار توسعه مجدد و درعوض، فراهم نمودن انگیزهاست. پیرامون جا دادن واحدها در زمین آلملک ایده

خانمان هایی هستند که به یک جمعیت بیترین مکان براي این مدل، سوئیتآلهایی وجود داشته است. ایدهگر، بحثبراي توسعه

ها به خانه دهد تا خدمات موجود را حفظ نموده و به یک گذار هموارتر از خیابانموجود نزدیک هستند. این به مشتریان اجازه می

  توانند از واحدهاي در محل حمایت نمایند. هاي موجود در اجتماع، میکند. به عالوه، خدمات و حمایتدائمی کمک می-نیمه

 کاربردپذیري قانونی در تورنتو. 4-2-7

 مدوالرسازي مسکن یا قانون افزونی براي پیاده نی موجود استفاده شود. هیچ سیاست و/تواند در پارامترهاي قانواین مدل می

  هاي تایید و کسب حمایت اجتماع، حمایت سیاسی شهري مهم است.موقتی وجود ندارد. با این حال، به منظور قطع زمان

  انجام نشده است؟ این کار چرا. 4-2-8

اي براي حمایت از ایجاد این واحدها وجود ندارد. شهر تورنتو براي هیچ بودجه دولتیاین مدل در تورنتو اجرا نشده است زیرا 

هاي سرپناه فوري بودجه تخصیص داده است اما نه براي مسکن فوري. با توجه به شرایط سیاسی ایالتی فعلی، هیچ پروژه

هاي ست بودجه را به جاي تخصیص به پروژهتواناي در آینده نزدیک پیشبینی نشده است. با این حال، شهر تورنتو می بودجه

گرفتند، خانمانی که با این کار تحت پوشش قرار میموقتی تخصیص دهد، تعداد افراد بی مدوالرسرپناه فوري، مجدداً به مسکن 

   نمود.حلی موقتی براي بحران سرپناه تورنتو فراهم میبا افراد تحت پوشش مدل سرپناه فوري یکسان نبود، اما راه

  کننده مسکن سودده چیست؟هاي تهیهانگیزه. 4-2-9

موقتی ندارد.  مدوالراي جهت تهیه مسکن نماید، بخش سودده هیچ انگیزهمی تأمیناز آن جایی که بودجه این پروژه را دولت 

ین اغلب هاي مسکن بخش عمومی و بخش سودده وجود دارد. از آن جا که زمهایی براي مشارکت با بخشبا این حال، فرصت

موقتی در زمین خصوصی وجود دارد. شهر  مدوالرهاي باشد، فرصت برپا نمودن مسکندرگیر در روندهاي طوالنی تایید می

سازي نماید تا بخش هاي مالیاتی را پیاده، و معافیت37هاي هزینه توسعه، امداد بخش هایی همانند تخفیفتوانست انگیزه می

  شان، در حین انتظار براي تایید توسعه، بپذیرند. هايها را در زمینسازهسودده را ترغیب نمایند که 

  مسکن رهنی اشتراکی. 4-3

  مسکن تأمیندر مداخله . چگونگی 4-3-1

شان براي خانه هاي پیش اولیهلشوند، به خریداران خانه در پونیز شناخته می انتشار سهام، که با نام دارایی اشتراکی هايرهن

یا یک برنامه  غیرانتفاعیباشد، در آن جا یک سازمان کنند. این روال جدیدي است که در حال ظهور در کانادا میمیجدید کمک 
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منجر به پرداخت مبنایی براي خریدار  کند، این رهندولتی در تهیه پول پیش، از طریق یک رهن ثانویه به خریدار خانه کمک می

نماید که یا دولت یک سهم دارایی در واحد دریافت می غیرانتفاعی). سپس بخش .Options for Homes, n.dشود (خانه می

گر برگردانده گردد یا با افزایش قیمت واحد، هنگام فروش آن، به توسعهسپس طی یک چرخه پرداختی مورد توافق پرداخت می

توانند براي تهیه رهن هاي دولت مییا بودجهتواند بدون مداخله دولت به تنهایی پابرجا باشد، ). مدل میBurda, 2019شود (می

باشد، مخصوصاً می وساز ساختهاي زمین و اي براي هزینهسازي این مدل، نیاز به سرمایه اولیهثانویه استفاده شوند. جهت پیاده

  را ببینید.  9، شکل مسکن رهنی اشتراکیبراي اولین ساختمان. براي مثالی از مدل 

  

  

  

  

  

  )SvN, 2019( رهنی اشتراکی مسکن. مدل 9شکل 

  جمعیت هدف. 4-3-2

کنند، ، از اولین خریداران خانه تا افرادي که به ملک کوچکتري نقل مکان میمسکن رهنی اشتراکیجمعیت هدف براي مدل 

عمقی ها متغیر است، درهرحال، هیچ جمعیت هدف خاصی وجود ندارد.این مدل براي افرادي که نیازمند استطاعت تا خانواده

نماید، درآمد بایست واجد شرایط رهن اولیه باشد، رهن ثانویه که این مدل ارائه میباشد، زیرا خریدار خانه میهستند، مناسب نمی

   نماید.نمی تأمینآورد اما کل هزینه رهن را الزامی خریداران خانه را پایین می

برنامه اسکان . 1برنامه اسکان بشرنمایند همانند برنامه را محدود میکننده در این ، افراد شرکتانتفاعیهاي غیربرخی برنامه

تر از طبقه درآمدي معینی هستند. جهت داشتن صالحیت براي این برنامه، آنها دهد که پایینهایی خدمات میتنها به خانواده بشر

باشد، مسکنی ناسالم یا با جمعیت زیاد در شرایط نگهداري ضعیف «شان، باید نیازمند مسکن بهتر باشند و محل زندگی فعلی

باشد؛ اجاره آن در حد توان آنها نباشد؛ مسکنی غیرقابل دسترسی براي افراد معلول ساکن در آن باشد؛ یا دیگر نیازهاي سرپناه را 

نمایند و میشان را خریداري هایی که واجد شرایط فوق باشند، خانه). خانوادهHabitat for Humanity, 2019» (داشته باشد.

بایست باشد. آنها همچنین میهایش متناسب با درآمدشان میاي دارند که پرداختپردازند و رهن بدون بهرههیچ پولی پیشی نمی

  ).Habitat for Humanity, 2019( در خدمت برنامه اسکان بشر باشندساعت داوطلبانه  500

  نقاط قوت مدل. 4-3-3

تواند کامالً متکی به خود باشد، عبارتند از این موارد: این مدل پس از ایجاد، می یمسکن رهنی اشتراکنقاط قوت مدل 

  مستقل یا همراه با حمایت دولت عمل نماید.  طور تواند بهسازي شود و قابل دستیابی است. همچنین میدر هر جایی پیاده تواند می

                                                             
1. Habitat for Humanity 
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شود. هنگامی سازد، اندوخته سرمایه بیشتر میبیشتري میهاي این مدل کامالً متکی به خود است، هر چه شرکت ساختمان

ها را کنند، خریدار خانه وامشان استفاده نمیافزایند، یا دیگر از واحد براي اسکان دائمیفروشند، بر سرمایه میکه آنها خانه را می

شود، این بدین معناست که مادامی اخت میگرداند. وام به عالوه درصدي از افزایش قیمت واحد، بازپرداز اندوخته سرمایه بازمی

شود، منبعی دائمی از در آمد از بازپرداخت سرمایه اولیه و افزایش قیمت واحد وجود دارد، که هاي جدیدي ایجاد میکه توسعه

یی که هدف هاگذاري نمود، توسعههاي آتی مجدداً سرمایهتوان پول را در توسعهباشد. میسپس سودي براي اندوخته سرمایه می

  تري از خانه فراهم نمایند. قابل استطاعتنمایند، تا مالکیت رسالت مدل را هدایت می

تر است، در این سازي نمود. مدل در بازارهاي میانه موفقتوان آن را در اکثر شهرها پیادهاین مدل قابل دستیابی است و می

کنند، و نه به قدري پایین است که  تأمینبازارها ارزش زمین نه به قدري باال است که فقط خریداران مرفه بتوانند رهن اولیه را 

ترین بازار براي این مدل درصد افزایش قیمت واحد سودده نباشد. به عالوه، به سیاست یا قانون یا بودجه دولت نیازي ندارد. موفق

هاي زمین خیلی باال نیست اما هنگام کامل شدن باشد که در آن، هزینهآل میایده» گر مبتنی بر سودمدل توسعه«ه با مشاب

تواند در هر جایی استفاده شود که آلی براي این مدل وجود دارد اما این مدل در نهایت، میتوسعه، باال خواهد رفت. بازارهاي ایده

  نماید.  وساز ختساگر مبتنی بر سود یک توسعه

هاي تواند همراه با بودجههمان طور که در باال بیان شد، مدل به هیچ سیاست، قانون یا بودجه دولتی افزونی نیاز ندارد، اما می

هزینه مالی بر مبناي درصدي از ها از طریق تهیه یک کمکهایی در حال ظهور هستند که در آنها دولتعمومی کار کند. برنامه

شود یا شرایط کنند. سپس دولت هنگامی که ملک فروخته مید به شکل یک رهن ثانویه، به خریداران خانه کمک میارزش واح

، غیرانتفاعیگران مسکن ها براي توسعهکند. به عالوه، اگر دولتشود، درصد ارزش زمین را دریافت میمالی آن عوض می

توانست رشد کند و جهت ایجاد ساختمان فراهم نموده بودند، مدل میاي جهت ساخت اولین گذاري بسیار خوب اولیهسرمایه

تواند به صورت مستقل عمل نماید اما با همکاري تر براي خریداران خانه گسترش یابد. مدل میقابل استطاعتهاي مسکن گزینه

  کند.دولت به خوبی کار می

  نقاط ضعف مدل. 4-3-4

هزینه دولت، استطاعت عمقی فراهم نماید، و تواند بدون کمکبر بازار است، نمی نقاط ضعف مدل عبارتند از: این مدل متکی

  این که نیاز به داشتن یک سرمایه اولیه بزرگ دارد.

شود. این بدین معناست که اگر بازار سودده نباشد، مدل متکی بر سودي است که به واسطه فروش مجدد واحدها ایجاد می

یابد، سود بیشتري در واحدها هاي مسکن بیشتر افزایش میمستقل حفظ نماید. هر چه هزینه تواند خود را به صورتمدل نمی

شود و شود. درهرحال، اگر بازار راکد شود، سود در واحدها کمتر میسرمایه بازگردانده می تأمینشود و پول بیشتري به ایجاد می

گردد. مدل، تر میقابل استطاعتشود. این منجر به ناتوانی در ایجاد واحدهاي سرمایه سرازیر می تأمینپول کمتري به اندوخته 

تر وابسته قابل استطاعتبه توانایی بازارها براي داشتن مقادیر باالتر فروش مجدد جهت رشد سرمایه اولیه براي ایجاد واحدهاي 

هاي واحد وجود نخواهد و هیچ افزایشی در هزینه یابندباشد. اگر بازار دچار فروپاشی شود، مقادیر فروش مجدد کاهش میمی

شود و مدل دیگر متکی به گذاري نمیاین است که هیچ سودي در اندوخته سرمایه اولیه مجدداً سرمایه مسئلهداشت. نتیجه این 

  خود نخواهد بود. 

ان خانه کاهش دهد اما آنها نیاز به هاي نگهداري را براي خریدارتواند هزینهتواند استطاعت عمقی فراهم نماید، میمدل نمی

  بخشی رسانی بهزمین، توانایی خدمات و مستغالت هايارزش رفتن دارند. با باال رهن مبلغ اندوختن براي کافی داشتن درآمد باالي
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  یابد.رود. با باال رفتن بازار، عمق استطاعت کاهش میاز جمعیت نیز باال می

باشد. هنگامی که گذاري اولیه بزرگی میساخت اولین توسعه، نیاز به سرمایه نقطه ضعف دیگر مدل این است که جهت

بودجه همانند  تأمینتواند از طریق تعدادي از منابع شود. سرمایه اولیه میسرمایه بزرگ اولیه قطعی شد، مدل متکی بر خود می

گذاري غیرجذابی است زیرا بازگشت سرمایه صت سرمایهگذاران ایجاد شود. با این حال، این فرهدایاي دولت، نیکوکاران یا سرمایه

تواند بازگشت شان را مجدداً بفروشند. مدل نمیباشد و متکی بر این است که خریداران خانه واحدهايدر حداقل مقدار خود می

شوند تا بودجه واحدهاي جدید  اي بر سرمایه فراهم نماید زیرا سودها از واحدها باید به سرمایه بزرگ اولیه بازگرداندهقابل مالحظه

، یا از طریق بودجه دولتی اولیه ایجاد اند و همچنان برپا بوده اند تر، یا سالیان پیش ایجاد شدههاي موفقنمایند. مدل تأمینرا 

   .اند شده

  مسکن رهنی اشتراکیکنونی کننده تهیه. 4-3-5

تري قابل استطاعتباشد و مالکیت خانه است که مرکز آن در تورنتو می غیرانتفاعیگر مسکن ، یک توسعه1هاهاي خانهگزینه

 2شرکت با دلتااین ). Options for Homes, 2019سال بدون بودجه دولت کار کردند ( 25نماید. آنها براي بالغ بر فراهم می

هاي ها از طریق هزینهه صاحب خانهها به منظور محول کردن آنها بنماید، و رسالت آنها پایین نگهداشتن هزینهمشارکت می

  باشد. هاي حمایتی پرداختی میفروش و بازاریابی و گزینه

در کارخانه مشروب سازي ساخته شد.  3تاسیس شد و اولین پروژه در خیابان میل 90ها در اواسط دهه هاي خانهشرکت گزینه

نفر را از طریق مدلش حمایت نموده  5،653واحد ساخته و  3،024آپارتمان و  14ها از زمان تاسیسش، هاي خانهشرکت گزینه

  ). Options for Homes, 2019است (

نماید. % پول پیش رهن را به شکل یک رهن ثانویه فراهم می15ها تا ها براي مالکین بالقوه خانههاي خانهشرکت گزینه

شان را ها به عالوه مقدار افزایش وامهاي خانهینهفروشد، آنها پول پیش اولیه شرکت گزهنگامی که صاحب خانه واحد را می

% کمک پول پیش رهن باشد، هنگامی که مالک خانه واحدشان را 15گردانند. براي مثال، اگر یک خریدار خانه نیازمند بازمی

ها سرمایه خانه هايگردانند. در تئوري، شرکت گزینهها بازمیهاي خانه% ارزش واحد را به شرکت گزینه15فروشد، آنها  می

 4»پیش بپردازبودجه آن را پیش«اش به عالوه قسمتی از افزایش قیمت واحد را دریافت خواهد نمود. آن پول سپس در  اولیه

  شوند.هاي مسکن بیشتري ایجاد میشود که در آن جا توسعهگذاري میمجدداً سرمایه

باشد و به افرادي که نیازمند هیچ کمک واحد است، باز میها به روي هر فردي که در جستجوي یک هاي خانهشرکت گزینه

با این حال، براي دریافت کمک  ،درآمد باشدکنند که خریدار خانه باید کمفروشد. آنها مشخص نمیپول پیشی نیستند، خانه می

خت ماهانه بر روي بهره یا مبلغ درصدي، خریدار خانه باید نیاز مالی خود را ثابت نماید. رهن ثانویه مستلزم یک پردا 15پول پیش 

  باشد. اصلی نمی

کنند و یابند یا کسب میکند. آنها بودجه مییک مشاور توسعه و مدیر توسعه عمل می عنوان بهها هاي خانهشرکت گزینه

داوطلبان و اعضاي کنند. هنگامی که زمین و بودجه ایجاد شدند، آنها یک شرکت تعاونی متشکل از هاي جدیدي را آغاز میتوسعه

بندد تا زمین را مجدداً توسعه دهد. هنگامی که ها قرارداد میهاي خانهکنند، سپس شرکت تعاونی با شرکت گزینهشورا ایجاد می

  کند. ها ساختمان را ترك میهاي خانهگیرد و شرکت گزینهشود، یک همکاري آپارتمانی شکل میساختمان ساخته می

                                                             
1. Options for Homes 
2. Delta 
3. Mill 
4. Pay it Forward Fund 
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گر خصوصی یک حاشیه سود دارد. ها این است که یک توسعههاي خانهگر خصوصی و شرکت گزینهتفاوت بین یک توسعه

ها آن پول را دوباره در هاي خانهشود همان طور که شرکت گزینهگر حفظ میدر یک توسعه خصوصی، حاشیه سود توسط توسعه

  شود.ول پیش در دسترس میقسمتی از کمک پ عنوان به» سود«نماید و سرمایه بزرگ اولیه متمرکز می

 3و  2، 1سازد، با این حال، ترکیب واحدهاي گران سودده معمول میتري از توسعههاي بزرگها واحدهاي خانهشرکت گزینه

  باشد. گر مسکن سودده میخوابه مشابه با واحد یک توسعه

  آل در شهرمکان ایده. 4-3-6

کند، با این حال در نواحی با ارزش گر مسکن سودده معمول عمل میتوسعهکند که یک مدل در همان چارچوبی عمل می

شود و بنابراین درآمد خریدار خانه باید باالتر آل نیست. ارزش زمین مستقیماً به قیمت خرید مربوط میخیلی باالي زمین، ایده

خود هموار نماید. به عالوه، اگر درصد کمک پول  هاي ماهیانه براي اولین رهن را بهباشد تا پول پیش را پرداخت نموده و پرداخت

تواند مانع ایجاد واحدهاي جدید شود زیرا پول درگیر در یک آن را تهیه نموده، بسیار باال باشد، می غیرانتفاعیگر پیش، که توسعه

  باشد. توسعه تکی می

اي که هنوز تاسیس شد کند. براي مثال، نواحیاي هستند که مجموعه دارایی بتواند رآل براي این مدل نواحیهاي ایدهمکان

  شوند.سازي میها باال خواهد رفت، به عبارت دیگر، محالت اعیاناما هنگامی که توسعه کامل شود، ارزش زمین اند نشده

  کاربردپذیري قانونی در تورنتو. 4-3-7

تواند در چارچوب توسعه موجود عمل نماید. هیچ قانونی براي مجاز دانستن یا ممانعت از این مدل وجود ندارد. مدل می

، 2019کنند. دولت فدرال کانادا در بودجه سال کمک می مسکن رهنی اشتراکیسازي د که در پیادهناي وجود دارهاي دولتیبرنامه

گذاري میلیارد سرمایه 25/1 سال 3باشد. آنها طی را اعالم نمود، که یک مدل دارایی اشتراکی می 1انگیزه اولین بار خریدار خانه

) اجرا خواهد شد. دولت فدرال به CMHCآغاز شده و در شرکت رهن و مسکن کانادا ( 2019خواهند نمود، که از سپتامبر 

هاي تر، پرداختدرصدي کمک خواهد نمود تا از طریق تهیه یک رهن کوچک 10خریداران خانه اولین بار با یک وام بدون بهره 

آن را  CMHC هایی وجود دارد از جمله این که رهن فقط هنگامی در دسترس است کهگه دارد. محدودیتماهیانه را پایین ن

 120000تر از ساالنه درصدي را فراهم نماید و درآمد خانوادگی او پایین 5تضمین نماید. خریدار خانه باید اولین پول پیش حداقل 

باشد، به دلیل حداکثرهاي دالر می 600000ند تحت این برنامه خریداري شود، توااي که میترین خانهدالر باشد. به عالوه، گران

). واضح نیست که آیا دولت فدرال، خریداران خانه را ملزم نماید تا پول پیش Alini, 2019رهن بر اساس درآمد خریداران خانه (

ها هاي خانه ماید. تفاوت بین این مدل و شرکت گزینهاولیه را مجدداً بپردازند، یا این که سهمی از قیمت فروخته شده را الزامی ن

گر، به عبارت دیگر، دولت فدرال کند، نه یک توسعهکننده مالی عمل میتأمینیک  عنوان بهاین است که دولت فدرال کانادا تنها 

  کند. سازد، تنها در بازار موجود کار میهاي جدید را نمیخانه

  است؟انجام نشده کار چرا این . 4-3-8

هاي زیاد گذار را براي سالسازي این مدل براي بخش خصوصی دشوار است زیرا آنها مایل نیستند که سرمایه سرمایهپیاده

نمایند که خریدار خانه آن را بفروشد، شرایط را درگیر نمایند. همان طور که بیان شد، آنها تنها زمانی سرمایه اولیه را دریافت می

دشوار است زیرا آنها باید سرمایه اولیه  غیرانتفاعیشان نباشد. این امر براي بخش یگر محل سکونت اصلیعوض نماید، یا خانه د

  هاي مسکن بیشتر، حفظ نمایند.ها کسب کنند به منظور این که مدل را جهت ایجاد توسعهرا براي اولین ساختمان

                                                             
1. First-Time Home Buyer Incentive 
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  ؟یستکننده مسکن سودده چهاي تهیهانگیزه. 4-3-9

تر قابل استطاعتاي در تهیه مسکن هاي کمی براي توسعه این مدل دارد زیرا هیچ منفعت مالیسودده انگیزهبخش مسکن 

  هاي بیشتر نیازي ندارند. ، این رسالت آنها است و آنها به انگیزهغیرانتفاعی قابل استطاعتگر مسکن وجود ندارد. براي یک توسعه

 پذیرمسکن انعطاف. 4-4

  مسکن تأمیندر مداخله . چگونگی 4-4-1

پذیر و شود. در راستاي هدف این بخش، مدل مسکن انعطافجفت می حداقلیپذیر اغلب با مدل مسکن مدل مسکن انعطاف

  ، پشت سر هم مورد بحث قرار خواهند گرفت.حداقلیمسکن 

قابل شود، یک تکنیک طراحی مسکن نیز شناخته می مدوالراي و مسکن پذیر که با نام مسکن قطعهمسکن انعطاف

نماید. شان را فراهم میگر براي خریداران خانه گزینه خرید واحدها بر اساس اندازه مطلوباست که در آن، یک توسعه استطاعت

ع متوسط یا هایی با ارتفاها پوستهشان را دارند. ساختمانخریداران خانه گزینه خرید یک یا چند قطعه براي برآورده نمودن نیازهاي

توانند بر اساس نیازهاي خریداران خانه تنظیم شوند. که می اند اي مشابه با یک ساختمان اداري ساخته شدهبلند هستند، به گونه

تواند قطعات مجاور را است. با رشد خانواده، خریدار خانه می مؤثراین تکنیک طراحی براي یک ساختار خانوادگی در حال تغییر 

شان بفروشند. این مدل در توانند قطعات را از خانهشان را گسترش دهد، و اگر خانواده کوچک شود، آنها مید تا خانهخریداري نمای

 تواند یک قطعه را بخرد و براي درآمد بیشتر آن را اجاره دهد. است زیرا یک مالک خانه می مؤثرهاي ثانویه نیز بسیار تهیه سوئیت

 

  

  

  

  

 

  )SvN, 2018: 29پذیر (انعطاف. مدل مسکن 10شکل 

  

تکنیکی است که جهت ساخت واحدهاي جدید طراحی شده، این واحدها با یک ظرفشویی، دستشوئی و  حداقلیمدل مسکن 

تواند خانه خود را به نمایند. سپس صاحب خانه مینامه ساختمانی را برآورده میرسانی مناسب، حداقل آیینهاي خدماتخروجی

هاي آپارتمان را پایین هاي جدید نیز تسهیالت ساختمانی افزون کمی دارند تا بدین ترتیب، هزینهبسازد. ساختمانصورت مستقل 

توانند در مقیاس مسکن ساخت کارخانه ساخته شوند که این امر اغلب می حداقلیهاي نگه دارند. به دلیل سادگی واحدها، خانه

). با این .Naked House, n.dزیر قیمت بازار هستند ( %40-20برد، واحدها عموماً اضافی را از بین می وساز ساختهاي هزینه

  شان را درنظر بگیرند.مستقل وساز ساختهاي اضافی براي حال، خریداران خانه باید هزینه
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  جمعیت هدف. 4-4-2

پذیر هستند و انعطاف باشند. واحدهامی قابل استطاعتجمعیت هدف این مدل همه افرادي هستند که در جستجوي مسکن 

تواند یک خانواده بزرگ یا یک فرد مجرد تکی را در خود توانند به آسانی سازگار شوند، این شکل مسکن، بسته به نیاز، میمی

یابند، به ویژه هنگامی که این مدل درآمدي که در جستجوي صاحب خانه شدن هستند، در این مدل منزل میجاي دهد. افراد کم

مجاور را بسته به  1هاي مدولتوانند شوند که خریداران خانه میاي طراحی میشود. واحدها به گونهاشتراکی جفت می با رهن وام

نیازشان، بخرند یا بفروشند. براي مثال، اگر یک خانواده در حال بزرگ شدن باشد، ممکن است یک یکان مجاور واحدش را به 

اي کوچک شود، ممکن است یک یکان مجاور نماید. به همین طریق، اگر خانواده منظور تهیه فضاي اتاق خواب بیشتر خریداري

شود که مردم بتوانند درآمد اي طراحی میواحدش را بفروشد یا اجاره دهد تا درآمد بیشتري حاصل نماید. در آخر، مدل به گونه

درآمدي  عنوان بهها را نوسازي نماید و از آن یکانتواند دو یکان بخرد، یکی از اي بیشتري داشته باشند. خریدار خانه میاجاره

   اش استفاده نماید.ها در دیگر یکان خانگیبراي حمایت از نوسازي

  نقاط قوت مدل. 4-4-3

نماید. خریداران خانه گزینه میزان تکمیل در واحد این مدل، ساکنین را ملزم به ترك خانه در هنگام تغییر ساختار خانواده نمی

توانند مدل مالکیت شان را دقیقاً برآورده نمایند. آنها میتوانند خانه را نوسازي نمایند تا نیازهايبنابراین آنها میرا دارند 

قابل اي اي جهت درآمد اجارهیک گروه مسکن مشترك. گزینه عنوان بهشان را انتخاب کنند: خرید با خانواده، دوستان، یا  آل ایده

اي را در سرتاسر شهر افزایش دهد. در آخر، مردم براي خریدار خانه وجود دارد، و این ظرفیت را دارد که واحدهاي اجاره استطاعت

، چنین اند بندي شدهزندگی ناحیه-زندگی داشته باشند، برخی امالك براي تهیه واحدهاي کار-این گزینه را دارند که واحدهاي کار

  شان کسب و کاري راه بیندازند. دهند تا در خانهرند و به ساکنین اجازه میواحدهایی به خیابان دسترسی دا

  نقاط ضعف مدل. 4-4-4

شان در گذاران در شرکت دادن سرمایهدهد. سرمایهضعف عمده این مدل این است که صنعت آن را به خوبی تشخیص نمی

گذار ، براي سرمایهمسکن رهنی اشتراکیمدل با مدل  ، مردد هستند. به عالوه، جفت شدن ایناند هایی که کامل نشدهپروژه

  برد. باشد، که اغلب زمان زیادي میتوسعه چندان جذاب نیست، زیرا بازگشت سرمایه متکی بر ارزش خرید مجدد می

  پذیرکننده فعلی مسکن انعطافتهیه. 4-4-5

JvN/d  شود. جان ون اي نیز شناخته میهاي قطعهباشد که با نام توسعهمی» شرکت کارآفرینی اجتماعی سودده«یک

پذیر توسعه داده است. این یک انعطاف قابل استطاعتمدلی براي تهیه مسکن  JvN/dاین شرکت را بنیان نهاده است،  2نوسترند

  باشد. درآمد میبراي افراد کم قابل استطاعتپذیر اي است که هدف آن، تهیه مسکن انعطافشرکت مالی، معماري و توسعه

کنند. آنها این گزینه را خریداران خانه اندازه و طرح واحدشان، میزان تکمیل آن، تنوع مالکیت را انتخاب می JvN/dدر مدل 

دارند که قسمتی از واحدشان را به دیگري دهند، با تغییر ساختار خانواده، واحدشان را بزرگ یا کوچک کنند، و گزینه زندگی و کار 

  را ببینید). 11دارند (شکل  در واحدها را نیز

باشد، با یک روند بازبینی تحت توسعه ثانویه. هر اولین ساختمان از این نوع، در حال ساخته شدن در همیلتون اونتاریو می

بندي شده، ساختمان براي هر قطعه، دسترسی به خدمات مکانیکی و الکتریکی همانند زهکشی طبقه به قطعات مجزایی تقسیم

                                                             
1. Modules 
2. John van Nostrand 
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 225هایی در قطعات تواند یکاننماید. خریدار خانه میق، آب، گرمایش، تهویه هوا، مخابرات و غیره را فراهم میفاضالب، بر

ها را که بخواهند، بسته توانند هر ترکیبی از این مدل). آنها میJvN/d, 2019فوت مربعی خریداري نماید ( 450فوت مربعی یا 

خواهد واحدش را تا چه حد تواند تصمیم بگیرد که مینمایند. خریدار خانه همچنین میبه نیاز و موجود بودن مدل، خریداري 

هاي قفل و کلیددار کامالً مجهز متغیر هستند. از نامه ساختمانی، تا آپارتمانها از الزامات حداقلی و ساده آیینتجهیز نماید. گزینه

دالر در سال هم درآمد دارد،  25000حتی مبلغ کمی به اندازه  پذیر هستند، خریداري کهآن جایی که واحدها بسیار انعطاف

  ).JvN/d, 2019تواند یک یکان خریداري نماید ( می

  

  

  

  

  

  

  

  )JvN/d, 2019پذیر (مالی مسکن انعطاف تأمین. 11شکل 

  

تحت توسعه ثانویه. هر باشد، با یک روند بازبینی اونتاریو می 1اولین ساختمان از این نوع، در حال ساخته شدن در همیلتون

بندي شده، ساختمان براي هر قطعه، دسترسی به خدمات مکانیکی و الکتریکی همانند زهکشی طبقه به قطعات مجزایی تقسیم

 225هایی در قطعات تواند یکاننماید. خریدار خانه میفاضالب، برق، آب، گرمایش، تهویه هوا، مخابرات و غیره را فراهم می

ها را که بخواهند، بسته توانند هر ترکیبی از این مدل). آنها میJvN/d, 2019فوت مربعی خریداري نماید ( 450فوت مربعی یا 

خواهد واحدش را تا چه حد تواند تصمیم بگیرد که میبه نیاز و موجود بودن مدل، خریداري نمایند. خریدار خانه همچنین می

هاي قفل و کلیددار کامالً مجهز متغیر هستند. از نامه ساختمانی، تا آپارتمانساده آیینها از الزامات حداقلی و تجهیز نماید. گزینه

دالر در سال هم درآمد دارد،  25000پذیر هستند، خریداري که حتی مبلغ کمی به اندازه آن جایی که واحدها بسیار انعطاف

   ).JvN/d, 2019تواند یک یکان خریداري نماید ( می

نمایند (بخش شرکت می مسکن رهنی اشتراکیهاي شوند، در برنامهنیز شناخته می JvN/dي، که با نام اهاي قطعهتوسعه

را اثبات کند، » نیاز کافی«% پول پیش را براي یک خریدار خانه که 15این گزارش را ببینید). آنها تا  مسکن رهنی اشتراکی

متی از واحد را تحت راهنماهاي استطاعت رهن و مسکن کانادا ). درعوض، خریدار باید قسJvN/d, 2019نمایند (پرداخت می

)CMHCتر برآید و تواند از پس هزینه یک واحد بزرگاي، می) اجاره دهد. در این مدل، خریدار در حین دریافت یک درآمد اجاره

دهد و بهره کمتري بر را در شهر افزایش دهد. خریدار خانه مقدار ارزش خالص واحد را افزایش می قابل استطاعتاي دارایی اجاره

                                                             
1. Hamilton 
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با دریافت سودهایی از  JvN/dآید که به معنی ریسک کمتر است. پردازد. در آخر، نسبت بدهی به درآمدشان پایین میشان میوام

  برد. افزایش قیمت خانه در واحد طی فروش مجدد نفع می

  آل در شهرمکان ایده. 4-4-6

  سازي شود. پیاده، استباال به تراکم با ارتفاع متوسط داراي تواند در هر جایی که این مدل می

  کاربردپذیري قانونی در تورنتو. 4-4-7

-میاي تواند در چارچوب پارامترهاي قانونی موجود براي توسعه عمل نماید. مدل در معرض همان راهنماهاي توسعهمدل می

  شان است. جدیدي در معرض وساز ساختباشد که هر 

  انجام نشده است؟ این کار چرا. 4-4-8

باشد، می وساز ساختاي که در حال پذیر مدل سوددهی است که در کانادا بسیار جدید است. تنها توسعهمسکن انعطاف

گذاران توسعه شود. سرمایهمی مسکن رهنی اشتراکیدر همیلتون است و این شامل یک برنامه  JvN/dساختمان با ارتفاع متوسط 

-خواهند تا جاي ممکن، کمترین ریسک را بکنند. به عالوه، توسعههاي جدید تردید دارند زیرا میگذاري در مدلدر زمینه سرمایه

- یح خواهند داد که سرمایهگران ترجبرند. بنابراین، توسعههاي دارایی اشتراکی زمان کمتري میهاي با رهندر توسعه هاي اولیه

  تر است. گذاري در آنها کوتاهتر هستند و مدت زمان سرمایهگذاري نمایند که امنشان را در بازارهایی سرمایه

  ؟یستکننده مسکن سودده چهاي تهیهانگیزه. 4-4-9

یک شرکت توسعه سودده  JvN/dپذیر وجود ندارد. اي براي بخش مسکن سودده جهت تهیه مسکن انعطافهیچ انگیزه

درآمد براي خریداران کم قابل استطاعتاقتصادي دارد که در جستجوي تهیه مسکن -باشد، با این حال، یک بعد اجتماعی می

درآمد مسئولیت اجتماعی و توانایی دسترسی یافتن به بازار مسکن کم ،JvN/dک شرکت توسعه همانند یباشد. انگیزه اصلی  می

  درآمد، و بنابراین رقابت کمی در این بازار وجود دارد. هاي بسیار کمی براي بخش مسکن کمباشد. گزینهمی

  گیرينتیجه. 5

پذیر را براي بررسی انتخاب ، و مسکن انعطافمسکن رهنی اشتراکیمالی  تأمینموقتی،  مدوالر، مسکن افزا میانمن مسکن 

گیرند، دهند، جمعیت هدف متنوعی را تحت پوشش میمسکن را نشان میهاي نمودم، زیرا آنها در ترکیب با یکدیگر، همه بخش

توانند در تهیه مسکن کنند، از آنها کم استفاده شده، و من معتقدم آنها میهمگی در چارچوب پارامترهاي قانونی تورنتو کار می

  باشند.  مؤثربراي ساکنین تورنتو  قابل استطاعت

 هاي کلیديتوصیه  

o  افزا میانمسکن 

 هاي ثانویه یا افزودن ها پیرامون فواید افزودن سوئیتسازي یک برنامه عمومی براي آموزش مالکین خانهپیاده

 شان. امالك

 ها به منظور افزودن تراکم بیشتر و کمک به روند ایجاد فایده-براي تهیه هزینه سهاو- هاي بیشتري همانند آرشرکت

 هستند.ها تراکم بیشتر، در اختیار مالکین خانه

 هاي کوچک مرتبط باشد. خدمات اورژانسی بهتر درك راهها وجود دارد که به باریکمقررات کمتري پیرامون خانه

 رسانی نمایند. تر خدماتکنند که چگونه به فضاهاي کوچکمی
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o  موقتی مدوالرمسکن 

  شود. موقتی پیشقدم می مدوالربخش عمومی در تهیه بودجه براي مسکن 

  موقتی جهت کمک به فرو نشاندن لیست  مدوالرسازي مسکن یا مسکن اجتماع تورنتو امکان پیاده و/شهر تورنتو

گذاري مشترك استراتژي مسکن هایی براي استفاده از بودجه سرمایهنماید. راهانتظار مسکن اجتماعی را بررسی می

 نماید. ملی کانادا را بررسی می

 اي مشابه با بودجه تهیه شده دولت بریتیش کلمبیا فراهم کن اورژانسی بودجهدولت ایالتی اونتاریو، براي امداد مس

 نماید.می

o مسکن رهنی اشتراکی 

 قابل شان را در تهیه مسکن هاي، تالشمسکن رهنی اشتراکیبیشتري از طریق یک برنامه  غیرانتفاعیهاي بخش

 نمایند.جدید متمرکز می استطاعت

 نماید. سرمایه اولیه، بخش عمومی را دربر بگیرد، بررسی میها براي این که بودجه راه 

o پذیرمسکن انعطاف 

 پذیرند. پذیر را میهاي خصوصی بیشتري یک مدل مسکن انعطافشرکت 

 .تعالیم بیشتر درباره فواید براي خریداران خانه، و قابلیت ایجاد سود براي بخش خصوصی 

بایست ده نمودن نیازهاي گوناگون افراد ساکن در شهرهاي بزرگ، میمسکن یک اکوسیستم زنده است، به منظور برآور

ها، سنین، و سطوح درآمدي مسکن ایجاد ها، تواناییهاي متنوعی از مسکن وجود داشته باشد. ما باید براي همه فرهنگشکل

پذیر اي دیگر ساکنین آسیبهاي معینی از جمعیت ایجاد شود، در بازار مسکن برنماییم. اگر مسکن قابل استطاعت براي بخش

اي قابل هاي مسکن بهتري براي دانشجویان وجود داشت، مسکن اجارهحلشود. براي مثال، اگر راهفضاي آزاد ایجاد می

  کرد. نمود، و به بازار کلی مسکن کمک میتري فراهم میاستطاعت

هاي مسکن پذیر، طیفی از گونهو مسکن انعطاف، مسکن رهنی اشتراکیمالی  تأمینموقتی،  مدوالر، مسکن افزا میانمسکن 

ها فرصت براي مالکین موجود خانه افزا میانکنند. مسکن رسانی میهاي مختلف جمعیت خدماتنمایند که به بخشرا عرضه می

ایجاد نماید. همچنین با جستجوي واحدهاي کوچک در محالت شان جهت ایجاد درآمد بیشتر را فراهم میافزایش تعداد امالك

نماید، این افراد برخی رسانی میخانمان خدماتموقتی به افراد بی مدوالرنماید. مسکن رسانی مینشینی خدماتشده، به بازار اجاره

براي افراد  مسکن رهنی اشتراکیباشند. یک مدل برانگیزترین افراد جهت اقامت در خدمات و مسکن نیمه دائمی میاوقات چالش

ها فراهم تر جهت برآورده نمودن نیازهاي خانوادها متوسط، فرصت مالکیت خانه و واحدهاي با اندازه بزرگبا درآمد پایین ت

دارد و با دادن اجازه هایی جهت مالکیت خانه عرضه میپذیر براي افراد با درآمد پایین تا متوسط، فرصتنماید. مسکن انعطاف می

دهد. در آخر، مسکن هاي اضافی را میبه ساکنین اجازه از بین بردن هزینهبه آنها براي انجام نوسازي به صورت مستقل، 

  یی، رشد کرده یا کوچک شود. جا جابهدهد تا بر اساس نیازهاي ساکنین بدون پذیر به مسکن اجازه میانعطاف

سیاست، برنامه، یا توانند در چارچوب پارامترهاي قانونی تورنتو بگنجند، نیاز به هیچ هاي مسکن انتخابی میهمه مدل

تواند عرضه مسکن جدیدي در پارامترهاي قانونی موجود و در یک سطح افزایشی می افزا میاننامه جدیدي نیست. مسکن  آیین

کند، و تر به بازار بیایند، ماهیت محله را حفظ میدهد تا سریعایجاد نماید. این سودمند است زیرا به واحدهاي بیشتري اجازه می

موقتی نیازمند هیچ تغییري در  مدوالری کمتري از جانب ساکنین وجود دارد (مخالفت کمتر با توسعه). مسکن واکنش منف

تواند در پارامترهاي قانونی موجود عمل نماید. اگر بودجه دولتی موجود بود، تعداد زیادي از نامه یا سیاست نیست و می آیین
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هاي دارایی اشتراکی نیازمند ي از مسکن را سریعاً بیابند. رهنمؤثرهاي حلند راهتوانستپذیرترین افراد ساکن در تورنتو می آسیب

هاي مالکیت خانه براي ي براي تهیه فرصتمؤثرسازي نیستند. این روش راه اي براي پیادههیچ تغییرات قانونی یا حتی بودجه

تواند در سیاست موجود تورنتو و پارامترهاي چنین میپذیر همباشد. مسکن انعطافبازار مسکن افراد با درآمد کم تا متوسط می

درآمد، عرضه مسکن تواند در حین تهیه مالکیت خانه براي افراد کمقانونی عمل نمایند. نیازمند هیچ مداخله دولتی نیست و می

  اي را باال ببرد. اجاره

سال در تورنتو  25بود، این بدین خاطر است که این روش براي  مسکن رهنی اشتراکیترین روش، لطفاً توجه کنید که اساسی

هاي را در بررسی مسکن رهنی اشتراکیاستفاده شده و بنابراین اطالعات بیشتري براي بررسی این روش وجود داشت. من روش 

دین خاطر که اعتقاد باشد بلکه بمالی مسکن قابل استطاعت جدید می تأمینخود لحاظ نمودم نه بدین خاطر که یک مکانیزم 

  دارم که کمتر مورد استفاده قرار گرفته و به خوبی ترویج داده نشده است. 
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  چکیده

پردازد.  چین می دو حوزه شهري در قابل استطاعتمسکن  اجراي هاي بر سیاست مؤثر عوامل بررسی به مقاله این

 یک با همراه قابل استطاعت هاي مسکن اتخاذ سیاست براي را بلندپروازانه طرحی چین دولت ،2010 سال از

 نتایج به منجر محلی سطح در سیاست اجراي این این، بر شهرنشینی، به اجرا در آورد. عالوه هاي برنامه سري

محلی در  سوي مقامات این سیاست از ي اجرايها دیدگاه .است گرفته قرار بررسی مورد ندرت به اما ؛شد مختلفی

 مورد وضعیت در محلی رسمی مقامات هاي بررسی دیدگاه الدول بسیار حیاتی است. بنابراین، بین روابط زمینه

 رگرسیون مدل از استفاده مقاله با این باشد. الدول چین حائز اهمیت می بین ها در زمینه روابط چالش و توسعه

براي  محلی مقامات تمایل بر توجهی قابل تأثیرات عواملی چه که کند می تعیین اي حاشیهثیر أت و برآورد لجستیک

 مدیران میدانی هاي بررسی از اصلی هاي داده گذارند. با می قابل استطاعت مسکن هاي شدن با سیاست سازگار

 حوزه دو در مرکزي دولت الدول از پشتیبانی بین همچنین و محلی هاي ویژگی دربرگیرندهاقدامات  این شهري،

 منتخب شهرهاي بین این محلی گذاري سرمایه دردهد  ها نشان می یافته باشد. شنژن می و گوانگژو انتخابی

مشاهدات و  شهري، توسعه راهبردهاي مرکزي، حکومت از الدول بین حمایت .دارد وجود چشمگیري يها تفاوت

 برنامه یک انتخاب در توجهی قابل طور به زمین، همه و عرضه تأمین و محلی هاي اجرایی دولت هاي برداشت

صورت  بود که به خواهد مواردي اولین از یکی مطالعه این گذارد. می آن تأثیر کلی و اجراي قابل استطاعتمسکن 

 این چین پرداخته است. درقابل استطاعت مسکن  سیاست مورد شهري در دولتی بررسی دیدگاه مقامات تجربی به

قابل مسکن  هاي سیاست محلی اجراي و سازي زمینه پیاده شهري در دولتی مقامات از تجربی تحلیل یک مقاله

آن  اجراي سازي و پیاده به تمایل واقع در مسکن هاي سیاست نتیجه که آنجا است. از کرده در چین ارائه استطاعت

 آینده توسعه نفع به اکتشافی مطالعه دارد، این بستگی محلی هاي دولت کلی عملکرد دولتی و مقامات از سوي

  باشد.  چین می در قابل استطاعت مسکن سیاست

  .شهري توسعه شهري،ریزي  برنامه اجتماعی، پایداريها: کلیدواژه

                                                             
1. Cai, Xiang & Wu, Wei-Ning (2019). Affordable housing policy development: public official perspectives. International 
Journal of Housing Markets and Analysis, https://doi.org/10.1108/IJHMA-08-2018-0063.  
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  مقدمه. 1

 مورد در اجتماعی شدید يها نگرانی به پاسخ در را قابل استطاعت مسکن مقررات ازاي  مجموعه چین دولت ،2010 سال از

 حاصل ییها پیشرفت پوشش گسترش و مسکن تأمین اهداف در است. اگرچه کرده مالی تصویب توان و مسئله مسکن نابرابري

 ).Huang, 2004; Wang, 2005; Schlossberg et al., 2011( دارد وجود شهرها بین دراي  العاده فوق تنوع ،است شده

 مقامات و ساکنان زندگی بین محیط بهبود در و ،هستند محدود بزرگ هنوز شهرهاي در اصلی هاي دستورالعمل این تأثیرات

 نقش مرکزي، دولت از دولت یکنواخت چارچوب . اگرچه)Deng et al., 2011(دارد  وجود توجهی قابل شکاف دولتی هنوز هم

 و اجرا ،تعهد به عمیقاً قابل استطاعت مسکن يها سیاست نهایی اثربخشی اما دارد، قابل استطاعت مسکنریزي  برنامه در مهمی

 محلی کامالً هاي عمومی دولت مقامات که هنگامی ویژه متکی است؛ به ،)ها شهرداري( محلی هاي خدماتی دولت عملکرد

 نگهداري و مدیریت ،زمین تأمین ،مکان انتخاب ،مسکن تأمین ،مشی خط برنامه جمله از قابل استطاعت مسکن توسعه مسئولیت

   ).Chen et al., 2014a, 2014b(دارند  عهده بر را منابع تخصیص و اجتماعی خدمات ،ها زیرساخت ،تسهیالت

 فرایند در مشارکت و تعهد ،تمایل که است اعتقاد این سیاست، مؤثر اصلی این جدیت و اشتیاق مطابق با اجراي اصول از یکی

 بین در بزرگتر جامعه از بهتر درك و شهروندان بیشتر اولویت و ارجحیت يها سیاست ایجاد دولتی باعث مقامات سیاستگذاري

 نفع به ها . این استدالل)Carlsson et al., 2011; Lainie Rutkow et al., 2017(شد  این سیاست خواهد ذینفعان

فرآیند  همچنین خود و سیاست اجراي معامالتی يها هزینه مزایاي بر منتخب، غالباً سیاست در این دولتی مقامات يها دیدگاه

 در دولتی ي مقاماتها دیدگاه گرفتن نظر در بنابراین، ).Collins and Gerber, 2008; Rahm et al., 2015( اند شده متمرکز

  است. شده اجرا مدتی براي مورد نظر فقط وقتی که سیاست اهمیت است مخصوصاً این سیاست حایز اجراي اثربخشی ارزیابی

 ,Deng et al., 2011; Huang( است شده بسیار بحثدر چین،  قابل استطاعت مسکن سیاست به مربوط درخصوص مسائل

2012; Kuang and Li, 2012; Zou, 2014; Shi et al., 2016(اي  تجربی مطالعه ما، هیچ درك به بهترین حال، این . با

 دو به قبلی تحقیقات .است نکرده کاوش چین، در قابل استطاعتمسکن  سیاست شهري را در خصوص دولتی دیدگاه مقامات

 گذارد؟ براي می ثیرأت ي) چینیها (شهرداري شهري يها دولت سیاست اجراي بر عواملی چه :است نداده پاسخ تحقیق سؤال

 در چشمگیري تأثیرات کدام عناصر 1)آباد حلبی مسکن و نوسازي دولتیاي  اجاره مسکن( قابل استطاعتخاص مسکن  يها برنامه

  دارند؟ محلی سیاست يها اولویت

محلی شاغل در  مقام 162 شامل که است شده استفاده ساختاري بررسی یک از مطالعه این در شکاف، این کردن پر براي

 يها ي اجرایی، چالشها باشد، تا به کاوش اولویت شنژن می و گوانگژو يها شهرداري در 2روستایی -شهري توسعه و مسکن اداره

 اول دست يها داده ازاي  مجموعه محلی بپردازد. این قابل استطاعتمسکن  يها دولتی از برنامه چندسطحی حمایت و اصلی

 تریناصلی مقامات است. این متمرکز قابل استطاعت مسکن سیاست اجراي زمینه در محلی مقامات يها دیدگاه بر که است

 در خصوص تجربه آنها هاي دیدگاه شرح ،دارند. بنابراین مسکن يها سیاست اجراي دراي  عمده نقش که هستند دولتی مقامات

  است. پیمایشی حائز اهمیت تحقیق طریق ازسازي  اجرا و پیاده

 چین قابل استطاعت در مسکن سیاست تکامل و تحول. 2

  ). وقتی1 جدول (مطابق است کرده تجربه را مسکن سیاست اصالحات ازاي  مجموعه چین، در قابل استطاعت مسکن توسعه  

                                                             
1. Public Rental Housing [PRH] and Shanty Renovation Housing [SRH] 
2. The Bureau of Housing and Urban–Rural Development (HURD) 
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و  مسکن کمبود کمک به رفع براي جامع هدف یک شد، دولت معرفی 1990دهه اواسط در بار اولین براي قابل استطاعت مسکن

به مسکن  مسکن قابل استطاعت منوط يها برنامه ،اقتصادي رشد ارتقاء و افزایش تمرکززدایی کرد. با ایجاد خانه افزایش مالکیت

اقتصاد  تحریک به صنعت پایه براي مستغالت و امالك درآمد و تعلیق حالت به یکم و بیست قرن آغاز تقریباً از بازاري شد و

 از براي ،2006 سال پایان حکومت مرکزي در ،مسکن از قیمت نگرانی و مستغالت و امالك رونق نوظهور دلیل شد. به تبدیل

  ).Shi et al., 2016; Chen et al., 2017(تالش کرد  مسکن قابل استطاعت يها برنامه سرگیري

  

 چین در قابل استطاعت مسکن يها سیاست اصالحات .1جدول 

    سیاست هدف   مرکزي دولت يها سیاست  سال

  قابل استطاعت مسکن آغاز  Anjuپروژه   1995

 مسکن اصالحات سیستم تعمیق در درباره بیشتراي  اطالعیه  1998

  مسکن وساز ساخت در تسریع و شهري

برنامه « و »مسکن اقتصادي و راحت برنامه« اجراي

  »مسکن تأمینصندوق 

  »قیمت ارزان اي اجاره مسکن برنامه«  شهري هاي حوزه در مسکن ارزان اجاره مورد در اداري مقررات  1999

 همچنین و مسکن تأمین تنظیم ساختار مورد در نظرات و اعالن  2006

  مسکن قیمت تثبیت

برنامه « و »برنامه مسکن اقتصادي و راحت« تسریع

 و »90/70« اجراي، »قیمت ارزاناي  مسکن اجاره

  محدود قیمت مسکن با سیاست

 »برنامه مسکن اقتصادي و راحت«سرگیري کامل  از  شهري درآمد کم مسکن خانوارهاي مشکالت حل مورد در نظرات  2007

  »قیمت ارزاناي  برنامه مسکن اجاره« و

  PRH برنامه معرفی  مستغالت و امالك پایدار بازار توسعه ارتقاء بخشنامه ترویج و  2010

 1خصوصی مسکن يها مدیریت برنامه و وساز ساخت اصول  2011

   

  قابل استطاعت مسکن ساز و ساخت ترویج و ارتقا

 بازار در زمینه بیشتر مقررات به مربوط مسائل مورد در توجه  2013

   مستغالت و امالك

  مسکن قابل استطاعت پوشش گسترش

  SRHبرنامه  معرفی  آبادها یمسکونی حلبترویج و ارتقاي نوسازي  مورد در نظرات  2013

 ارزان مسکن و عمومیاي  اجاره مسکن ترکیب مورد در نظرات  2013

  اي اجاره

  مسکن قابل استطاعت يها برنامه مجدد سازماندهی

اطالعیه درخصوص ترویج و ارتقاي بیشتر نوسازي مسکونی   2014

  آبادها یحلب

  SRH بیشتر ترویج و ارتقا

  

 چند تجربه آزمایشی در از پس .بود همراه آزاد چین بازار شهري مسکن اصالحات با قابل استطاعت، مسکن ملی برنامه اولین

 و کارکنان و کارمندان براي تخفیف با مسکن تأمین منظور کشور به سراسر در Anju پروژه ،منتخب شهرهاي در 1994 سال

 واحدهاي، محلی و مرکزي يها دولت بین همکاري طریق شد، که ازآمد متوسط برگزیده تا در درآمد کم شهري خانوارهاي سایر

 درصد 40مرکزي  دولت این برنامه، اصول براساس ).Lee and Zhu, 2006(کارگران صورت گرفت  انبوه سازان و ،کاري

. شود می ارائه کاري واحدهاي و محلی هاي دولت مسکن بودجه توسط مانده باقی درصد 60 خواهد کرد و تأمین اولیه را سرمایه

 يها وام ارائه سازان و کردن انبوه تعیین و منصوب ،عمومی يها پروژه هماهنگی محلی، هاي دولت اصلی مسئولیت ،این بر عالوه

                                                             
1. Security Housing Unit 
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 کرده ساکنانی فراهم مسکونی را براي این برنامه واحدهاي، واقع . در)State Council of P.R.C., 1995(بود  بانکی خواهد

 مناسب قیمت با سپس و شده واحدهاي کاري خریداري توسط مسکونی واحدهاي این که بیشتر طوري هاند ب بودهاست که کارگر 

  داشتند. را ها خانه خرید این شهري دیگر به ندرت فرصت فروخته شدند، و خانوارهاي مسکن

شدند؛ تحت عنوان  دولتی آغاز شوراي ازاي  با اطالعیه 1998 سال در رسمی، طور مسکن قابل استطاعت، به اصلی برنامه دو

 شده بود. این صادر مرکزي حکومت توسط ساز مسکن، که و ساخت تسریع و شهري مسکن سیستم در اصالحات بیشتر تعمیق

و  1»راحت و اقتصادي مسکن برنامه«بلکه  برد بین از مسکن را تأمین کاري و صنفی و واحدهاي بین ارتباط تنها نه بیانیه

 که برنامه مسکن اقتصادي و راحتکرد.  نیز تصویب رااي  منطقه مسکن بازار توسعه براي 2»مسکن تأمین صندوق برنامه«

 را براي هاي قابل استطاعت خرید، خانه یارانه طریق از که است شده طراحیاي  گونه به، شد Anju يها پروژه جایگزین

(اندوخته)  ازاند پس و اجتماعی از (اندوخته)اند ترکیب پس براي »مسکن تأمین صندوق«کند.  تأمیندرآمد  کم و متوسط خانوارهاي

قابل  يها قیمت با مسکن به خرید شهري خانوارهاي تمایل بر برنامه دو هر .شد تأسیس بالقوه خریداران براي خصوصی

 مسکن بازار توسعه دراي  برجسته نقش چین محلی يها دولت این، بر . عالوهاند داشته مثبت سازان خصوصی تأثیر از انبوه استطاعت

 اي مسکن اجاره برنامه« ،1999 سال . دراند شهري) داشته بندي ـ زون بندي (منطقه حوزه و زمین مقررات در همچنین و

به  پاسخ اندك و در بسیار درآمد خانوارهاي با ایمنی براي شبکه یک تهیه عمده طور آن به هدف که، شد تأسیس 3»قیمت ارزان

 سوي و منتخب از درآمد سطح حداقل با شرایط واجد خانوارهاي ).Lee and Zhu, 2006( بود سریع سازي خصوصی شدن و بازاري

  بگیرند. رااي  کاهش اجاره یا یارانه و رایگان، بدون اجارهاي  اجاره و مسکن شوند مند بهره برنامه این توانند از می محلی، مقامات

مسکن قابل  و بازار در مسکن بین قیمت تعادل بود بود، ممکن کرده استطاعت را حمایتي مسکن قابل ها برنامه چین اگر

 عنوان صنعت پایه در مستغالت را به و دولتی (ایالتی) امالك شوراي حال، این با .بدهد رخ چین مسکن سیستم استطاعت، در

 مسکن حال، همین در .شد بعد هاي سال در مسکن قیمت تورم و ملک بازار در رونق افزایش اقتصاد چین اعالن کرد که باعث

 را »قیمت ارزاناي  مسکن اجاره« و »مسکن اقتصادي و راحت« هاي ها برنامه شهرستان از بسیاري و یافت قابل استطاعت کاهش

 با ایالتی مسکن، شوراي مالی در تهیه مشکالت توان و مستغالت و ي امالكها حباب ایجاد دلیل به. درآوردند تعلیق حالت به

، 4»مسکن قیمت تثبیت همچنین و مسکن عرضه ساختار تنظیم مورد در نظرات وسازي  آگاه«تحت عنوان اي  اطالعیه صدور

مسکن « يها طریق برنامه ، ازدرآمد کم خانوارهاي برايها  سیاست داد. این پاسخ را مسکن مناسب قیمت به مربوط مشکالت

 محور، مالکیت ترویج مسکن جاي به ، مسکن قابل استطاعت فراهم کرد و»اقتصادي و راحتمسکن « و »قیمت ارزاناي  اجاره

  کرد. ایجاد مسکنه چند بازارهاي

 مشکالت خصوص حل در آراي ، حکومت مرکزي2007 سال در قابل استطاعت مسکن يها برنامه بیشتر سرگیري از براي

 يها برنامه کامل ها اجازه دهد که به اجراي شهري و شهرداري يها دولتتا به  کرد درآمد را صادر کم شهري خانوارهاي مسکن

براي تنظیم  دیگر مشخصات برخی ،این بر عالوه .بپردازند »قیمت ارزاناي  برنامه مسکن اجاره« و» مسکن اقتصادي و راحت«

 توزیع در عدالت تضمین برنامه براي تأیید براي هاي قابل استطاعت مقرر شد. این بدان معنی است که آزمون مسکن مقررات

 ترجیح شهرها از طوري که بسیاري به ،شد انجام نیز ها شدند، و اصالحات و تنظیمات در دشت معرفی قابل استطاعت مسکن

  مالی مسکن قابل استطاعت شده است. تأمینعدم توان  به منجر تر بسازند که مسکن قابل استطاعت با مساحت بزرگ دهند می

                                                             
1. Economic and Comfortable Housing Program (ECH) 
2. Housing Provident Fund Program (HPF) 
3. Cheap Rental Housing Program (CRH) 
4. The Notification and Opinions on Adjusting the Housing Supply Structure as well as Stabilizing Housing Prices 
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 به مسکن قابل استطاعت رو يها پروژه شدید دارد و افزایشی روند همچنان مسکن قیمت ،ي بسیار دولتها تالشرغم  علی

دیگر،  بار یک ).Jim and Chen, 2009(داده است  بازار نرخ کاالیی با مسکن گذاري به سرمایه را خود جاي و است رفته زوال

 و امالك بازار پایدار توسعه ترویج مورد دراي  نامه بخش ایالتی شوراي ،2010 سال در .داشت وجود دیگر از جانب دولت پاسخ یک

 کارگران مهاجر و کارگران اول درجه در کرد که معرفی را PRH مرکزي برنامه حکومت سیاست، این صادر کرد. در 1مستغالت

 36 اند: کرده مشخص را سیاست این اهداف دولت بعدي دهد. اسناد می قرار تحت پوشش رااند  شده التحصیل فارغ تازه که جوانی

 خود به را چین در مسکن کل درصد 20 از بیش شد که تکمیل، 2015 سال مسکن قابل استطاعت تا پایان جدید واحد میلیون

 کرده تأکیدپیشرو  شهرنشینی روند براي 2آبادها نوسازي حلبی بر چین دولت این، بر عالوه ).Huang, 2012( است داده اختصاص

 يها برنامه مجدد سازماندهی آبادها و حلبی 3سازي هاي بسیاري براي اعیانی دولت تالش ،شهرسازي استراتژي با این است. مطابق

  ).Huang, 2012; Chen, 2018( است داده مسکن قابل استطاعت انجام

 ادبیات مرور. 3

 يها پیشرفت دهه براي این طول ها در و حکومت ها دولت انگیزشی، هدف یک عنوان به بهتر زندگی محیط یک اي با جامعه با

 ).Yeung and Howes, 2006( اند کرده مسکن قابل استطاعت تالش سیاست مورد درگیري  تصمیم در زمینهاي  منطقه و ملی

 جهت در شان يها تالش بخاطر محلی يها دولت از قابل استطاعت، بسیاري مسکن يها سیاست وجود اشارات مبهم از اتخاذ با

 ).Zou, 2014( گیرند می قرار تقدیر مورد ساکنان بیشتري زندگی نیازهاي تأمین سازي و و مناسب حیات عدالت بهبود و اصالح

 این با اند کرده ازياند راه گذشته، دهه چند در را قابل استطاعت نسبتاً مسکن يها سیاست وها  برنامه جهان سراسر يها دولت همه

مسکن مشارکت کنند و درگیر  يها سیاست در کاتالیزور یک عنوان طور فعاالنه به ها به و حکومتها  دولت که اگر اساسی فرض

مؤثرتر خواهد  شهروندان متناسب و نیاز با و بیشتر شد خواهد این سیاست پدیدار سازي و اجراي پیاده پایداري از زنده باشند، جامعه

  ).Mulliner et al., 2013; Shi et al., 2016(بود 

 پویایی سیاست و انگیزه الدول و بین ساختار ،دولت سیاستگذاري مدل توسعه ،سیاست کلی چارچوب، موجود مطالعات اکثر

 ;Wang and Murie, 2011; Ying et al., 2013; Huang, 2012د (ان داده قرار بررسی مورد آسیایی را يها مدل با مسکن

Chen et al., 2014a, 2014b(، که  اند کرده فعاالنی تمرکز انگیزه و اثربخشی روي مرتبط محدود مطالعه چند فقط که حالی در

بر  مؤثر عوامل پیشین کنند. مطالعات می ایفا ها) شهري (شهرداري يها دولت - مسکن قابل استطاعت را در توسعه اصلی نقش

 ).Yeung and Howes, 2006; Zou, 2014( اند کرده تحلیل چین را مسکن قابل استطاعت در يها سیاست کلی اثربخشی

ترکیب  عنوان الدول به بین يها درگیري و تمرکز اقتصادي، عدم اولویت و پنهان مانند نهفته یا ساختاري عناصر از تعدادي

مسکن قابل  اجراي به مربوط يها . استداللاند شده داده نشان مسکن قابل استطاعت فعلی سیاست کفایتی در ناکارآمدي و بی

 خرید در مالی يها است که محدودیت استوار ساکنینی يها مسکن و خدمات و استحقاق سیاست پایداري به استطاعت اغلب

 در قابل استطاعت چین، مسکن تجربه کهاند  کرده تأکید . مطالعات)Beer et al., 2007; Arman et al., 2009( دارند مسکن

 هاي مختلف جهت بررسی براي استفاده از دیدگاه تشویق محققان توانایی مالی و همچنین تأمینو  اقتصادي رونق تعادل

  .)Kuang and Li, 2012; Chen et al., 2014a, 2014b( است نظیر ي آن در چین بیها پیشرفت

  چین مسکن سیاست ایدئولوژي اي، در تالش است تا مرحله مقایسه منظر از چین، مسکن فعلی شیوه از استفاده با پژوهش این

                                                             
1. Promoting the Sustainable Development of Real Estate Market 
2. Shanty areas 
3. Gentrify 
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مسکن قابل  توسعه که طور همان ).Chen et al., 2014a, 2014b( را در هر سیستم موجودي قرار داده و جانمایی کند

مسکن قابل  مقیاس بزرگ وساز ساختداشته شده، و با  در پایین ترین سطح نگه غربی کشورهاي اکثر در) عمومی( استطاعت

 دادن این نشان. رسد می نظر به عجیب غربی کشورهاي بین در مسکن عملکرد نظر از حتیو  است تضاد چین در استطاعت، در

است.  مسکن دشوار سیاست ایدئولوژي ي موجودها قابل استطاعت، از منظر سیستم مسکن توسعه اصالحات از پس اولیه مرحله

 آزمایش با و جدید تجاري فعالیت، دولتی سوسیالیستی میراث تأثیر تحت شدت به که است ترکیبی چین مسکن سیاست

 تغییرات يها ترکیبی، با استدالل مدل این). Wang and Murie, 2011( دارد قرار بازار تأمین تکمیل براي جایگزین يها روش

  شود. می چین پشتیبانی سیاست پارادایمی

 پارادایمی کامل، در یک جایگزین ،نامطلوب اقتصادي وضعیت مستغالت و و امالك در مسکن بر حاکم الگوي تسلط دلیل به

بزرگی شده  متوجه خطرات ارشد رهبران اگر حتی ،است بوده تحقق از دور »اجتماعی سیاست عنوان به مسکن سیاست« جهت

 سیاست تا ندا تالش در اکنون آنها ،رو این مستغالت وجود دارد. از و امالك حد در بخش از بیش گذاري سرمایه باشند که در

 عنوان به، است غالب آسیا شرق در که ،1»مولدگرا (تولیدي) رفاه«دیگر، ایدئولوژي  سوي از ).Zhu, 2013(تغییر دهند  را مسکن

 طور مسکن قابل استطاعت به اخیر انبوه وساز ساختاست که چرا  شده توضیح این امر پیشنهاد مناسب براي فرضیه یک

 شناخته شده است حد هیجانی امالك، از بیش ابزاري براي آرام کردن بازارهايهمچنین  و اقتصادي ابزاري عنوان بهاي  گسترده

)Chen et al., 2014a, 2014b(شود، تجارب  گرفته نظر در توسعه مرحله که اگر اند کرده استدالل چنین مطالعات از . برخی

 دولت، متوسط ظهور طبقه و یعسر شهرنشینی مرحله . براساس)Zou, 2014( نیست غربی کشورهاي مسکن در چین مغایر با

  .است بندي زمان و زمان در تفاوت تنها آن در است که مسائل مسکن به رسیدگی براي مشابه يها استراتژي اتخاذ حال در چین

اتخاذ آن صورت  کننده تعیین عوامل و ارزیابی موردي، مطالعات طریق مسکن قابل استطاعت از مورد در زیادي تحقیقات

 Zou, 2014; van den Nouwelant et al., 2015; Hamidi et al., 2016; Metcalf, 2018; Balmer and( گرفته است

Gerber, 2018(ماند باقی می نامساعد چین شهري هاي حوزه سراسر مسکن در شرایط بهبود نظر از مسکن . سیاست )Cai et 

al., 2017.( همکاران و . چناند داده قرار بررسی مورد ینمسکن قابل استطاعت را در چ مطالعات، سیاست از برخی )2010 (

 يها دیدگاه و نیازها کرد اما تأکید مسکن گذاري سرمایه اقتصادي تحلیل شهري، بر مسکن سیاست اصالحات که دریافتند

 اهمیت استطاعتقابل  مسکن سیاست اتخاذ که اند کرده تأیید مطالعات، دیگر سوي گرفت. از را نادیده درآمد کم خانوارهاي

اي  و مجموعه اصالحات طریق از را اجتماعی عدالت توانند ها می دولت که باشد این معناي به تواند چین، داشت که می در سیاسی

سیاست را براي  توسعه دیدگاه یک) 2016( همکاران و شی، اخیراً). Huang, 2012( بخشد ارتقا سیاست سازي و اجراي از پیاده

حفظ توانایی مالی براي خرید  سیاست مسکن براي يها کردند و اولویت اتخاذ مسکن قابل استطاعت فعلی سیاست بررسی

  مسکن را گوشزد کردند. 

قابل  مسکن سیاست اجراي از دولتی مقامات آیااند:  بدون پاسخ باقی مانده همچنان اساسی سؤاالت از برخی حال، این با

 که است بحث مورد هستند؟ بسیار قابل استطاعت مسکن اجراي سیاست به مایل واقعاً آنها کنند؟ آیا می استطاعت حمایت

 ;Mulliner et al., 2013( کند می ایجاد پایداري و اجتماعی عدالت براي بسیاري مهم قابل استطاعت مزایاي افزایش مسکن

Einstein and Glick, 2017.( مستمر حمایت و دولتی مقامات اجراي ازمثبت  نتایج وجود دارد: تخمین توافق ندرت عدم به 

 براي مشکالت ترین بزرگ از تواند یکی دولتی می مقامات از سوي حمایت عدم این . اگرچه)Metcalf, 2018( است دولت بدیهی

  -سیاست مورد در چین محلی دولتی مقامات هاي دیدگاه ،)Einstein & Glick, 2017( باشد مسکن توسعه يها سیاست پایداري

                                                             
1. “productivist welfare” ideology 
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  اند. نگرفته قرار بررسی مورد جدي طور شهري به سطح مسکن قابل استطاعت در يها

  ها فرضیه. 4

 دارند. براساس عهده قابل استطاعت را بر  توسعه مسکن مسئولیت عمل هاي چین) در شهري چین (شهرداري هاي دولت

 و به ناکارآمدي منجر چین الدول بین ساختارهاي با مرتبط بنیادي عوامل برخی قابل استطاعت، مسکن يها برنامه کامل ارزیابی

مرکزي  حکومت موفقیت عدم اصلی، دلیل ).Wang and Murie, 2011(شوند  مسکن قابل استطاعت می سیاست پایداري عدم

 مسکن اصالحات به گذشته به نگاهی . با)Huang, 2004( مسکن است روشن در خصوص سیاست مأموریت یک در تعریف

قابل استطاعت  مسکن ایجاد از و کرده تنظیم را خود قابل استطاعت مسکن يها سیاست مداوم طور مرکزي به چین، حکومت

 سال کند که از می مستغالت فراهم و امالك را براي بخش کند و راه می مسکن، جلوگیري بخش در اصلی یک مؤلفه عنوان به

مالی  تأمینبه مشکالت  توجه با مرکزي، دولت، 2007 سال ازشود.  شناخته اقتصاد در اصلی پیشرو عنوان تاکنون به 2003

 وساز ساخت از گسترده مقیاس یک است؛ به صورت ترویج کرده نظر تجدید قابل استطاعت مسکن ي ملیها استراتژي مسکن، در

 چارچوب یک نهایتاً مرکزي دولت اگر حتی ،است ریخته هم چین به در مسکن سیاست بنابراین،). Zou, 2014( 2010 از سال

  .)Huang, 2004( فصل کند و حل قابل استطاعت را مسکن

 شهري نسبت/ محلی يها مرکزي، دولت از سوي دولت مسکن سیاست مورد در مشخص مأموریت و حمایت عدم به توجه با

 مرکزي دولت که اگر است این اولین فرضیه بنابراین، .هستند میل و حتی مقاوم بی مسکن قابل استطاعت بیشتر به توسعه

ها)  ي شهري (شهرداريها دولت بگیرد، نظر در قابل استطاعت مسکن ارتقاء براي را بیشتري ي پشتیبانها دستورالعمل و سیاست

 مانعی براي این عنوان به مرکزي دولت متضاد نقش که آنجا گیرند. از مسکن را مدنظر می ملی سیاست اجراي به احتمال زیاد

قابل  مسکن براي را محلی يها مشوق تواند شوراي ایالتی می از حمایت یا بیشتر شود، مشارکت می گرفته نظر در سیاست

  .کند ترغیب استطاعت

  

کند،  قابل استطاعت را اعمال می مسکن مورد توسعه در روشن مأموریت یک و مرکزي پشتیبانی فزاینده دولت. 1فرضیه 

  تر است. ها) محتمل شهري (شهرداري هاي بیشتر از سوي دولت يها سیاست اجراي بنابراین
  

بعدي را انجام داده  گروهی، برنامه یا فرد اینکه یک احتمال گیرد که می مهم مورد حمایت قرار عاملی عنوان به معموالً تعهد

 و اولویت نمایانگر گروه، یا فرد تعهد میزان همه، از . مهمتر)Rosen and Ross, 2000( یا پیشنهاد کنند، کاوش نماید

 و پایداري آن گذاري سیاست توسعه اجرا براي و سیاست منافع به عمومی، تعهد يها سیاست زمینه در .است آنها يها خواسته

 ،کنند دریافت را باالیی تعهد میزان ها دولت اگر موارد، از بسیاري . در)Rothstein and Teorell, 2008( است مهم بسیار

مورد اینکه براي  در دولتی مقامات تر خواهد بود و محتمل ،منتخب يها سازي سیاست ها از اجرا و پیاده حمایت و پشتیبانی آن

 . وضعیت)Stoker, 2006( خواهند داشت ییها بیشتري را تخصیص دهد یا مقرر کنند، ایده منابع باید گذاري سیاست فرآیند کدام

شهري  هاي دولت قابل استطاعت است. بنابراین تعهد توسعه مسکن به دولت شهري (شهرداري) تعهد از ناشی بیشتر، اجراي

  :که داریم را فرضیه ما این این موارد، به توجه شود. با می آشکار سیاست آنها کلی اجراي توسط ها) (شهرداري

  

خواهد داشت که به  قابل استطاعت مسکن به نسبت تري قوي ها) تعهدات شهرداري (شهرداري هاي دولت تعهد. 2فرضیه 

  بیشتر منتج خواهد شد. يها سیاست براي اجراي باالتر تمایل
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 براي آنها تمایل مثبت ازاي  کننده منتخب، تعیین عمومی سیاست بر دولت گذاري نشان داده است که سرمایه کنونی ادبیات

 جامعه سود براي ممکن حل راه یک زیاد مواجه باشند یا عمومی تقاضاي با یک ها دولت . اگر)Ifanti et al., 2013( اجرا است

آن برخواهند آمد تا  اجراي در کمک دنبال به سیاست خواهند داشت وریزي  برنامه از حمایت براي بیشتري کنند، تمایل پیدا

 ارتقا را شهروندان رضایت و کرده حل را شهري مسائل تواند می خود نوبه به اي مثبت از این سیاست داشته باشند که نتیجه

 در باالتر گذاري سرمایه همه، از است. مهمتر دولت سیاست اجرا و دهنده اولویت نشان پروژه این در کالن گذاري بخشد. سرمایه

 رو، این از .کند می تقویت را منطقه توسعه این سیاست، سرریز منافع رساند و بیشتري نفع می شهروندان عمومی، به يها سیاست

 بزرگ سیاست مقیاس در گذاري سرمایه از محلی يها اي، دولت منطقه توسعه وضعیت بهبود و شهروندان رضایت کسب دلیل به

  :که داریم را این فرضیه . باتوجه به این موارد ما)Wu and Jung, 2016( کنند می استقبال عمومی

  

 اجراي سیاست  باشد، بیشتر قابل استطاعت، مسکن دولت شهري(شهرداري) در گذاري سرمایه میزان هرچه. 3فرضیه 

  مسکن قابل استطاعت محتمل تر خواهد بود. 
  

 را الزم خدمات تااند  کرده زیادي تالش محلی هاي دولت که است اجتماعی پایداري مهم موضوع مسکن قابل استطاعت یک

 اي زنجیره واکنش افزایش باعث زمین کمبود به مربوط مسائل ).Bramley and Power, 2009( دهند نیازمند ارائه ساکنان به

 دولت ،کالنشهرها در زمین کمبود دلیل به خانه قیمت افزایش صورت در رو، این شد. از خواهدها  خانه کلی قیمت افزایش در

 اجراي به مایل محلی يها دولت). Goebel, 2007(مسکن است  مالی در زمینه توان مسئله با مواجهه مسئول محلی

 پایداري نیازمند و به تبع آن هدف مسکن قابل استطاعت هستند تا بدین منظور مسکن مناسب براي ساکنان يها سیاست

مسکن قابل  ارائه افزایش مسکن، توان مالی در تهیه مسئله با مواجهه براي رویکردها ترین اصلی از یکی .شود تأمیناجتماعی 

 شدید کمبود از جلوگیري براي این، بر شهر بمانند. عالوه در اي مهاجرتج همحلی، ب است تا تضمین شود که ساکنان استطاعت

فعلی را اجرایی سازند. با عنایت به این  صبر، سیاست جاي گیرند به می تصمیم محلی مدیران در آینده، اجرایی موانع و زمین

  مورد، ما این فرضیه را داریم که:
  

  فعلی باالتر خواهد بود. سیاست باشد، تمایل به اجراي بیشتر آینده در زمین عرضه کمبود میزان هرچه. 4فرضیه 

  شناسی روش. 5

 ها داده آوري جمع  

 از این ي متعددي شده است، هدفها ) تالشها شهري (شهرداري سطح مسکن قابل استطاعت در اینکه در زمینه به توجه با

 را اجرا چین مرکزي صادره از سوي حکومتمسکن  آن شرایط، سیاست محلی تحت مقامات که است شرایطی تحقیق بررسی

 یا سطح استانی سطح در اگرچه .خیر یا است متفاوت مختلف شهرهاي در شرایط این آیا که کردیم سؤال ما این، بر عالوه .کردند

 استطاعتقابل  مسکن اجراي عملی شرایط کردن فاش به قادر آنها ،هستند دسترس در چین در شده آوري جمع يها شهري داده

 مربوط االتؤس از نظرسنجی يها داده از مطالعه این بنابراین،. است مبهم نهادي عوامل و سیاست بین اجراي ارتباط .باشند نمی

 کنند، می کار شنژن و گوانگژو در روستایی -اداره مسکن و توسعه شهري در ترتیب که به دولتی مقامات از میدانی که کارهاي به

 متمرکز محلی، اجراي انعکاس محلی، براي دولتی مقامات نظرات آوري جمع بر عمدتاً نظرسنجی این که آنجا کند. از می استفاده

 روستایی -اداره مسکن و توسعه شهري کار در سابقه سال سه بود که حداقل وقت تمام عمومی کارمندان شامل هدف است، گروه

 به توجه با پرسشنامه کرده و به خواست که در نظرسنجی مشارکت در دو شهر منتخب، محلی مقامات از نظرسنجی این. داشتند
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 -شهري توسعه و مسکن اداره در کنندگان شرکت تعداد 2 قابل استطاعت پاسخگو باشند. جدول مسکن يها سیاست توسعه

 وابسته رؤساي و متوسط رده گرفته تا رؤساي و بازرسان معاونین از نظرسنجی این در کنندگان دهد. شرکت می نشان را روستایی

 که دولتی بود مقامات ازاي  گسترده ها پوشش داده این منبع شد. مزیت می در این اداره را شامل اصلی کارمندان همچنین و ادارات

  شهر آشنا بودند. دو هر مسکن در مسائل حوزه با

اجرا  ارزیابی، خود فعلی، داد: اجرايمسکن قابل استطاعت را پوشش  يها از سیاست موضوع چهار تحقیق این يها پرسشنامه

شدند.  انتخاب شهر توسعه در خود مشابه يها ویژگی دلیل به شنژن و گوانگژو شهر دو .باالي دولت سطح پشتیبانی وها  و چالش

 مالی مسکن هستند. دوم تأمینکمترین توانایی  و مسکن قیمت باالترین با شهرهاي ردیف اول، کالن شهر دو هر اول اینکه،

 بدان که این اند شده واقع گوانگدونگ در استان و) ستانشهر( هستند یکسان اداري سطح با شهر دو شنژن و گوانگژو اینکه،

 سریع توسعه نفر، میلیون 10 بر بالغ جمعیتی مانند مشابهی دارند اجتماعی-اقتصادي و جمعیتی مشخصات آنها که معناست

  .)2 جدول(نرخ شهرنشینی باال  مهاجران زیاد و اقتصادي، تعداد

  

  شنژن و گوانگژو يها . ویژگی2جدول 

  شنژن  گوانگژو  شهر نام اصلی/ يها ویژگی

  شهرستان  شهرستان  اداري سطح

  میلیون نفر 63/10 میلیون نفر 08/13 جمعیت

  کیلومترمربع 84/1952 کیلومترمربع 43/3843 مساحت شهري

  میلیارد دالر 09/266 دالرمیلیارد  13/275 1ملی ناخالص تولید

  دالر 038/25 دالر 026/21 ملی ناخالص تولید سرانه

  %9/8 %4/8 یمل ناخالص رشد تولید

  

 دهندگان پاسخ کلی میزان و شده انجام ماه هشت مدت به 2016 ژوئیه تا 2015 سال دسامبر هشتم ازها  نظرسنجی کلیه

 مسکن محلی تغییرات و مشترك يها ویژگی دادن نشان به قادر یکنواخت يها پرسشنامه این، بر عالوه .بود درصد 78 از بیش

 مسکن هاي سیاست اجراي مورد مهم در متغیرهاي تعدادي بررسی، این اساس بر .بودند شنژن و گوانگژو قابل استطاعت بین

  شوند. زده تخمین تحقیق يها فرضیه و تسؤاال آزمایش براي مدل مشخصات به لحاظ توانند محلی، می

 مختلف يها موقعیت و بندي رتبه از مقامات کرد تا اکثریت زیادي حاضر تالش نظرسنجی مطالعه، این اعتبار افزایش براي

 شهرهاي در مسکن فعلی سیاست از آنها دركکننده  پاسخ دادند، که این امر منعکس پرسشنامه تسؤاال به و کردند شرکت

شهري  در دولت روستایی -اداره مسکن و توسعه شهري مذکور، شهر دو در عمومی منابع و رسمی اسناد براساس .خودشان است

 رئیس 29 و دپارتمان رئیس 16بازرس)، ( معاون نه و مدیر یک شامل که داشت رسمی مقام 105 مجموع (شهرداري) گوانگژو در

 و مسکن اداره ).Guangzhou Municipal Government., 2014( باشد تحت عنوان کارمند، می نیز دیگر نفر 50 و وابسته

 شش و مدیر یک شامل که داشت رسمی مقام 103 مجموع در شهري (شهرداري) شنژن در دولت روستایی -شهري توسعه

 Shenzhen Municipal(کارمند بود  دیگر نفر 57 و همکار رئیس 26 و بخش رئیس 13)، بازرس( مدیر معاون

Government., 2015(.  

                                                             
1. GDP 
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 ، کهاند کرده شرکت نظرسنجی این در شهر دو در صاحب منصب 164 کل در است، شده داده نشان 3 جدول در که طور همان

 در روستایی -اداره مسکن و توسعه شهري در آنها از نفر 80کردند؛  تکمیل راها  مقاماتی بود که پرسشنامه کل از درصد 78,8

 ).درصد 6/81(مشغول به کار بودند  در شنژن روستایی -و توسعه شهرياداره مسکن  در آنها از نفر 84 و) درصد 2/76( گوانگژو

از صاحب  )درصد 1/57( شنژن روساي ادارات در 7 از نفر 4 و در گوانگژو) درصد 60(ساي ادارات ؤر 10 از نفر 6به طور ویژه، 

نفر  39 از 31 و در گوانگژو) درصد 67(روساي بخش  45 از نفر 30منصبان رده باال بودند که در این نظرسنجی مشارکت کردند؛ 

 و گوانگژو در) درصد 88( عادي کارمند 50 از نفر 44 و بودند؛ متوسط رده کنندگان شنژن شرکت در) درصد 5/79(روساي بخش 

 به توجه نظرسنجی با این مجموع، در .بودند عادي پرسنلی کنندگان شرکت شنژن در )درصد 9/85( عادي کارمند 57 از 49

  بود. تمام عیار و ارزشمند همکاري و نرخ مشارکت بسیار میزان همچنین و دهندگان پاسخ پوشش

  

  شنژن و گوانگژو در نظرسنجی در کنندگان . شرکت3جدول 

  درصد  کنندگان شنژن شرکت  مقامات  درصد  گوانگژو کنندگان شرکت  مقامات  تعداد ها/ موقعیت

 1/57  4  7  60  6  10  ساي دفاترؤر

 5/79  31  39  67  30  45  ها ساي بخشؤر

 9/85  49  57  88  44  50  کارمندان عادي

 6/81  84  103  2/76  80  105  مجموع

 سنجش  

ال را نشان ؤس هر براي ها پاسخ میان در و مقیاس نظرسنجی االتؤس ما و همچنین 1توصیفی شرح متغیرهاي 4 جدول

 دو شامل ها سیاست این چین، در .قابل استطاعت بود مسکن يها سیاست اجراي براي محلی مقامات تمایل وابسته دهد. متغیر می

 گوانگژو هاي این هستند که آیا شهرداري دهنده نشان که شدند انتخاب دو متغیر رابطه، این در .SRH و PRH: است اصلی طرح

 بصورت پنج تا یک اصلی مقیاس .کند یا خیر می دنبال را SRH و PRH ایالتی يها رهنمودها و دستورالعمل بالفاصله و شنژن

 قابل استطاعت فوراً مسکن مورد در را اخیر اصلی يها دستورالعمل محلی مقامات اگر بنابراین، .شد بازنویسی دوگانه (دوبخشی)

   .باشد می 0گرفتند این مقدار متغیر  نادیده راها  دستورالعمل آنها داشت و اگر 1 مقدار متغیرها این از هرکدام دهند، انجام

 مطالعات اساس آن بر اجراي بر داشت که مؤثر وجود مختلفی مسکن قابل استطاعت عوامل یک سنجش توسعه ایجاد براي

ها  ها با آن بودند که شهرداري شده تشکیل محلی يها چالش از مستقل متغیرهاي ما بود. این خود تحقیق سؤاالت قبلی و

 يها گذاري سرمایه، شهرها در زمین عرضه بینی هرداري پیشدو ش تعهدات وها  انگیزه، مرکزي دولت تعامل و مواجهند، حمایت

و شهر منتخب.  قابل استطاعت مسکن فعلیسازي  اجرا و پیاده از محلی مقامات مسکن قابل استطاعت، درك در شهرداري

 1 یا( 5 تا 1 از لیکرت مقیاس با تسؤاال شدند که از بندي طبقه متغیرهایی عنوان محلی به يها چالش جز به متغیرها این اکثریت

 اجرایی موانع عنوان بهکننده  شرکت شد که مقاماتگیري  اندازه ییها چالش مجموع عنوان به محلی يها اقتباس شدند. چالش) 4 تا

 اجراي موانع تحقیق این در شده ذکر يها چالش به معناي همه 8چالشی، تا  صفر به معناي هیچ گرفتند و از نظر در آنها بیشتر

 تا 5 بینی شده در زمین پیش عرضه کمبود دهنده بود که نشان متغیر 5 تا 1 از زمین عرضه بینی پیش .را در بر گرفت بودند، آن

   .آینده بود سال 10

  شهر دو بین اجرایی يها اولویت آزمایش و محلی سیاست اجراي در مؤثر عوامل برآورد براي لجستیک رگرسیون مدل

                                                             
1. Explanatory variables 
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 ساختگی متغیر دو هر SRH و PRH اجراي و ما وابسته متغیرهاي يها بطوریکه ویژگی ،است معتبر مدل یک شد. این استفاده

قابل استطاعت در دو شهر  مسکن اجراي خاص هاي اولویت بررسی براي مؤثرتر روشی لجستیک مدل، این بر عالوه .بودند

  است. شنژن و گوانگژو

 محلی اجرایی يها برنامه درك و محلی يها چالش کنترل در متغیرهاي برخی، اصلی يها فرضیه در موجود عوامل بر عالوه

 يها گذارند. چالش می شهري تأثیر سطح در محلی سیاست اجراي يها انگیزه بر همچنین آنها طوري که نقش داشتند به ،فعلی

 يها برنامه از هایی برداشت .بود غیره و مردم مشارکت، انسانی منابع، شهريریزي  برنامه ،شهري محلی ثبت سیستم شامل محلی

  فعلی است.  سیاست در اجراي دولتی مقامات سیاست خروجی رضایتکننده  محلی، منعکس اجراي فعلی

    

  هاي سنجش . خالصه شاخص4جدول 

  سنجش  ال تحقیقؤس  متغیرها

قابل  تأثیر سیاست، »دوازدهم ساله پنج برنامه« طول در  زمین

 در خصوص بهزمین چیست؟  یا کمبود ملی استطاعت

  آن يها سیاست و بیشتر شهرنشینی روند

 کمتر=  2 اثر؛ بدون=  3تر؛  کمیاب=  4تر؛  کمیاب بسیار=  5

   کمیاب خیلی کمتر=  1 کمیاب؛

 طول در قیمت ارزان مسکن به توجه مرکزي با حکومت  مرکز

 می ارائه را سطح حمایتی دوازدهم، چه ساله پنج برنامه

  دهد؟

 پشتیبانی=  2پشتیبانی؛  مقداري=  3 کافی؛ پشتیبانی=  4

  پشتیبانی بدون=  1 ناکافی؛

 طول در در، »یازدهم ساله پنج برنامه« با مقایسه در  شهر

 چه سطحی از توجه به دوازدهم، شهر ساله پنج برنامه

  است؟ داده قابل استطاعت اختصاص مسکن

 زیاد؛ توجه=  4 باال؛ بسیار توجه=  5

=  1 کافی؛ از دور به=  2است؛  ناکافی حدودي تا=  3

  توجه بدون

  ها چالش

  ها) (مجموع چالش

کنید  می فکر، »یازدهم ساله پنج برنامه« با مقایسه در

قابل استطاعت  مسکن توسعه يها چالش ترین عمده

 کنندگان شرکت انتخاب (مجموع یک از است؟ بیش

  )شده انتخاب چالش

 نیست؛ کمبود سازگار محلی يها اولویت با -سیاست مشخصات

بخش؛  در کار منابع مالی ناکافی؛ کمبود زمین؛ منابع عرضه

 ساکنان اشتیاق ؛ عدم)اداريریزي ( برنامه فرایند در مشکالت

 ثباتی بی و مکرر محلی؛ تغییرات دولت توجه محلی؛ عدم

  مرکزي يها سیاست

هاي  برداشت

  موجود

 فکر شما ،»یازدهم ساله پنج برنامه« با مقایسه در

 فعلی قابل استطاعت مسکن يها سیاست که کنید می

  است؟

  نیاز نیست. مورد بهبودي هیچ خوب، خیلی=  5

  است الزم مقداري بهبود، خوب=  4

  بهبود به نیازمند=  3

  شهري توسعه اهداف با تعارض=  2

  قابل استطاعت مسکن براي جدید يها طرح نیازمند بد،=  1

گذاري  سرمایه

  ي دارشهر

 که شهري منابع، »یازدهم ساله پنج برنامه« با مقایسه در

 یافته قابل استطاعت اختصاص مسکن به حاضر حال در

  :است

 کافی=  4 کافی؛ حد از بیش=  5

 بیشتر کمی شاید اما، کافی=  3

  ناکافی بسیار=  1 ناکافی؛=  2

  شنژن=  1 گوانگژو؛=  0    کنید؟ می کار شهر کدام در  شهر

 روش  

رهنمودها و  از شرایطی چه تحت کنند؟ می اجرا قابل استطاعت را مسکن يها سیاست اندازه چه تا محلی مقامات

 مسکن قابل استطاعت عملکرد مطالعه، ي اینها فرضیه کنند؟ براساس می پیروي SRH و PRH در زمینه ایالتی يها دستورالعمل
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 محلی عمل در سطح مالی ورودي ترجیحات و منابع محدودیت، نهادي يها از پشتیبانی دولتی و محدودیت ترکیبی عنوان به

  :نوشت زیر شرح به توان می راها  مدل خاص، طور به .شد استفاده 1لوجیت مدل دوگانه بود یک وابسته متغیر که آنجا کند. از می

  ها + مشاهدات + چالشسرمایه شهري  *شهرشهري + سرمایه شهري + شهر+  + زمین + = مرکزي PRHبرنامه 

  ها سرمایه شهري + مشاهدات + چالش *شهري + سرمایه شهري + شهر+ شهر + زمین + = مرکزي SRHبرنامه 

 منظور به، مورد دو هر بررسی، ترتیب چین هستند، به در مسکن قابل استطاعت اصلی برنامه دو SRH و PRH که آنجا از

 نتیجه متغیرهاي عنوان شهري هر دو برنامه، به اجرایی يها برنامه، بنابراین .است کلی ضروري طور به مسکن سیاست اجراي تأیید

 تعهدات مرکزي، دولت پشتیبانی زمین، تأمین محلی، يها چالش کنندگان مجموع بینی پیش معادالت، راست سمت در .شد تعیین

شهر قرار  مورد (شهرداري) وشهري  دولت گذاري سرمایه، فعلی سیاست اجراي شهري (شهرداري)، مشاهدات و برداشت از دولت

هستند  محلی، دولت اولویت خود و محلی بودجه اساس کار بر انجام به ها) قادر شهري (شهرداري يها دولت که آنجا داشتند. از

 يها آزمون و شده برآورد ضرایب .شد تحمیل ناهمگن اثر این کشف براي شهر شهرداري و گذاري سرمایه بین تعامل شرایط یک

  .است شده آورده 4 جدول در آماري

  ها و نتایج تحلیل یافته. 6

متغیر  4 و 3 هاي مدل که حالی شد، در نمی شامل شرایط تعامل را 2 و 1 يها مدل. است شده ارائه 5 جدول در مدل چهار

متناسب با مقدار خوبی  دو مدل به این) 2 و 1 يها مدل( تعاملی غیر يها مدل به با نگاهی تعاملی اضافه کرد. ابتدا یک متغیر

LRي توان دو
 مدل دو این براي 3(معناداري آماري) P مقادیر .باشد می SHR اجراي براي 96/46 و PRH اجراي براي 62/48 ،2

 :SRH، مدل PRH: 221/0 مدل(بود  20/0 از باالتر 4مقدار ضریب تعیین دو هر، این بر عالوه. بود 001/0 از تر کوچک بسیار

  اند. داده توضیح را وابسته متغیر تغییرات برخی کافی طور به ما هاي مدل که دهد می ) نشان216/0

 .بود مختلفی عوامل شرط واقع اجرا در محلی به مقامات تمایل که دهد می نشان 2 و 1 يها داده شده در مدل نشان ضرایب

 وابسته مرتبط بود که این بدان با متغیر صورت منفی هبودند ب رو هروب آن ها با که شهرداري محلی يها چالش ،PRH برنامه براي

کننده یک  دیگر منعکس عامل. شد خواهد PRH برنامه اجراي براي بیشتر تمایل به منجر شهر، هاي کمتر در که چالش معناست

 که وابسته مرتبط بود متغیر با طور مثبت هزمین ب کمبود عرضه در تخمین .بود زمین عرضه، برنامه توسعه منبع پیش نیاز در

 را PRH دارد که طرح وجود بیشتري دولتی بیشتر باشد، احتمال مقامات توسط شده برآورد زمین عرضه که هرچه کمبود گوید می

 معنی این این به. داشت PRH اجراي به تمایل بر منفی دولتی تأثیر مقامات فعلی از سیاست اجراي از برداشت .کنند پیاده فوراً

 براساس خود عملکرد اصالح براي کمتري تمایل فعلی داشتند، شرایط از باالتري دركمحلی  مقامات که اگر است

 يها انگیزه ، شنژن)است شنژن نماینده 1 و گوانگژو نماینده 0(شهر  يها ویژگی به توجه داشتند. با می اصلی يها دستورالعمل

، تعجب کمال بود. با وابسته متغیر با منفی مرتبطصورت  هب عامل این زیرا، داشت PRH برنامه بیشتر اجراي براي تري پایین

  نداشت. شهري سطح درها  دولت منابع گذاري سرمایه و ، تعهداتPRH اجراي به تمایل بر توجهی قابل تاثیر ،مرکزي دولت نقش

 متغیر در را مشابهی تأثیرات ، همچنانPRH دولتی، برنامه مقامات و آگاهی درك و زمین عرضه برآورد، SRH طرح براي

 گذاري کند. سرمایه می ایفا شهري سطح تمایل به اجرا در در مثبتی نقش SRH طرح در مرکزي کند. دولت می اعمال وابسته

                                                             
1. Logit model 
2. LR chi-square value 
3. P-values 
4. Pseudo R2 values 
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ها،  حال تعهدات از سوي شهرداري این با. داشت مثبت ارتباط برنامه این در وابسته متغیر با شهري همچنین سطح در محلی

  نداشته است.  SRH برنامه اجراي در اساسی هیچ تأثیر شهري يها ویژگی و محلی يها چالش

  

  هاي اجرایی سیاست اولویت از لجستیک مدل يها . خروجی5جدول 

  وابسته متغیرهاي

  تعاملی مدل  تعامل بدون مدل

  1مدل 

PRH  

  2مدل 

SRH  

  3مدل 

PRH  

  4مدل 

SRH  

  )17/0( -123/0 **)17/0( -384/0 )168/0( -172/0 **)164/0( -329/0 ها مجموع چالش

 *)73/0( 287/1  )67/0( 786/0  *)701/0( 215/1  )661/0( 891/0  مرکز

 )59/0( 197/0 )59/0( 217/0 )576/0( 360/0 )581/0( 127/0 شهر

 ***)48/0( 989/1  ***)47/0( 993/1  ***)430/0( 776/1  ***)465/0( 963/1  زمین

 ***)51/0( -481/1  ***)48/0( -403/1  ***)501/0( -484/1  ***)475/0( -385/1  کنونیمشاهدات 

 )70/0( -452/0 **)73/0( 253/1 **)466/0( 952/0 )459/0( 258/0 شهري گذاري سرمایه

 )49/0( -174/0 )49/0( -593/0 )404/0( 596/0 ***)414/0( -081/1 شهر

ضربدر  شهر

گذاري  سرمایه

  شهرداري

    725/1- )93/0(*  586/2 )94/0(*** 

  مدلمشخصات 

  161  162  161  162  سایز نمونه

LR x2  62/48***  96/46***  28/52***  25/55***  

  8  8  7  7  درجه آزادي

Pseudo R2  221/0  216/0  238/0  254/0  

  ***.p < 0.1 * p < 0.05**p < 0.01نکته: 

  

 1 شکل، 3 مدل اساس براست؟  شنژن متفاوت و قابل استطاعت در گوانگژو مسکن اجراي بر شهري گذاري سرمایه تأثیر آیا

 در که طور همان .کند می شهرها را ترسیم و گذاري سرمایه از متفاوت ترکیبی ، باPRH برنامه اجراي شده بینی پیش احتمال

قابل استطاعت  مسکن در شهري (شهرداري) دولت چنانچه اطمینان، فاصله 95 به دلیل همپوشانی است، شده داده نشان 1 شکل

 که هنگامی، حال این ندارد. با چندانی تفاوت آماري نظر شنژن از و گوانگژو بین مقامات عملکرد نکند، احتمال گذاري سرمایه

گوانگژو بیشتر از  از سوي مقامات PRH طرح احتمال اجراي کرد، می گذاري سرمایه PRH برنامه شهري (شهرداري) در دولت

 بسیار مایل باشد، گوانگژو کافی محلی گذاري سرمایه دهد که اگر می نشان را امر این بینی پیش نقشه شنژن بود. این در مقامات

 ساکنان از زیادي تعداد آن در که است تاریخی شهر یک گوانگژو که است دلیل این به عمدتاً امر بود. این PRH برنامه تقویت به

 خواهد آن انتخاب اولین PRH محلی، برنامه محروم يها خانواده این مسکن نیازهاي تأمین براي. دارند مسکن مشکالت محلی

  .بود

 ).2 شکل( شد معکوس شهر دو بین اجراي بر شهري گذاري سرمایه تأثیر شود، می SRH از صحبت وقتی دیگر، طرف از

 وجود شهر دو بین داري معنی آماري تفاوت نکند، گذاري سرمایه قابل استطاعت مسکن در )شهري (شهرداري دولت اگر مجدداً
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بیشتر  توجهی قابل طور به شنژن در SRH برنامه اجراي ، احتمال)شهري (شهرداري دولت گذاري سرمایه شرایط به توجه با .ندارد

 برنامه اجراي زیاد احتمال گوانگژو، به با مقایسه شهري (شهرداري) شنژن در دولت که دهد می نشان نتیجه بود. این از گوانگژو

SRH و  شهرنشینی ارتقاء براي هم هنوز که است جدید کامالً شهر یک شنژن که آنجا را در دستور کار خود داشت. از

برخی  یا(ها  آباد در حلبی جایی ساکنین هجاب بر تمرکز با ،SRH طرح کند تا سطح رقابتی خود را ارتقا دهد، می سازي تالش اعیان

سازي شهري دست  و اعیان ساکنین جایی هجاب اهداف محلی باشد تا به مقامات براي بهتري گزینه توانند می )1هاي شهري دهکده

  یابند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )تعامل عدم( شهر و شهرداري گذاري سرمایه بینی پیش يها حاشیه .1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )تعامل( شهر و شهرداري گذاري سرمایه بینی پیش هاي حاشیه .2 شکل

  

 که حالی گرفت در قرار مرکزي، دولت پشتیبانی و تأثیر مشارکت تحت SRH طرح توسعه مدل، تحلیل و تجزیه به توجه با

 برنامه توسعه در مثبت یک نقش همچنان مرکزي دولت اگر شد. حتی می تعیین محلی عوامل توسط عمدتا) PRH( دیگر طرح

شهري  يها دولت توسط که است محلی عوامل به وابسته مسکن قابل استطاعت بسیار توسعه کلی خاص باشد، اثربخشی

 است، و داشته) SRH و PRH(مسکن قابل استطاعت  طرح دو هر در زیادي تأثیر زمین کمبود روند .شوند می کنترل (شهرداري)

                                                             
1. Urban villages 
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در آینده ناشی از  زمین بودن در دسترس از نگرانی ي شهري (شهرداري)، بخاطرها دولت که است آن از حاکی آن مثبت تأثیرات

زمین،  تأمین از آنها يها نگرانی دهنده امر همچنین نشان زودتر اجرا کنند. این را فعلی دهند سیاست می بیشتر، ترجیح شهرنشینی

 توسعه در را اصلی يها محلی نقش دهند که عوامل می نشان ها مدل زمین است. اگرچه درآمد و زمین فعلی سیستم براساس

 حال، این با. گذارد نمی تأثیر آن اجراي در شهري به واقع از سطح سیاسی تعهدات کنند، می قابل استطاعت ایفا مسکن

ي ها طرح را در شهري (شهرداري) دولت هاي اجرایی اجرا داشت بلکه اولویت براي  العاده فوق تأثیر تنها نه محلی گذاري سرمایه

 در معناداري و مثبت تأثیرات محلی گذاري سرمایه ،PRH طرح داد. در نشان شهر يها ویژگی اساس مسکن قابل استطاعت بر

   .گونه نبود این شنژن در اما ؛است داشته در گوانگژو آن اجراي

 نگرفت اما قرار تأثیر تحت گوانگژو شهري در گذاري توجهی از سوي سرمایه قابل طور به SRH طرح اجراي دیگر، طرف از

و  ها انگیزه نظر از ،شنژن و گوانگژو، منتخب شهر دو که است معنی بدان بود. این تأثیرگذار بسیار در شنژن گذاري سرمایه این

 توسعه روي تمرکز از غیر به ،کلی طور مسکن قابل استطاعت داشتند. به يها طرح بر متفاوتی ، تأکیدگذاري هاي سرمایه محرك

بیشتر  گوانگژو نشان دادند؛ خاص يها برنامه به نسبت را متفاوتی يها نگرش شنژن و مسکن قابل استطاعت محلی، گوانگژو

 در خود انتخاب اولین عنوان به را SRHگرفت  تصمیم شنژن که حالی شهر بود، در در اصلی برنامه عنوان PRH مایل به اجراي

 شود، عمدتا کشیده تصویر به در عامل شهر اینکه جاي به برنامه مسکن قابل استطاعت بگنجاند. این اولویت مشخص و برجسته،

  شد. داده مسکن قابل استطاعت نشان يها برنامه در آنها منابع تخصیص توسط

  سیاست پیامدهاي. 7

 بیشتر است ممکن مرکزي است. دولت مرکزي سوي دولت از حمایت تأثیر تحت قابل استطاعت بسیار مسکن سیاست اجراي

نتیجه،  مالی آن بپردازد. در تأمینمسکن و توانایی  قیمت کند تا اینکه به مشکالت توجه در امتداد شهرنشینی مسکن مسائل به

 شهرنشینی را در گام بعدي فرآیند خود، 1»شهرنشینی جدید يها برنامه« به توجه مرکزي انتخاب کرده است تا با دولت حمایت

 ي فوريها نیاز با پذیر آسیب خانوارهاي از حمایت بر مسکن قابل استطاعت، طرح که حالی چین ارتقا دهد، در بزرگ شهرهاي

  تکیه دارد.  )شهرداري(ي شهري ها دولت اجراي به فقط هم متمرکز است، هنوز ،مسکن

 مورد دو اساس قابل استطاعت دارد. بر مسکن یک برنامه انتخاب در بسزایی تأثیر شهري توسعه يها برنامه، این بر عالوه

 با شهري گوانگژو .کرد منعکس را شهرشان توسعه مسیرهاياجرا، بطور برجسته  نتایج) 3شکل ( تحقیق این در شده انتخاب

مالی مسکن  تأمینمشکالت توانایی  و مسائل مربوط به مسکن با محلی ساکنان از زیادي تعداد بنابراین است، طوالنی قدمت

 PRH کند. برنامه تأکیدمحلی  ساکنان مسکن نیازهاي تأمین بر که کند می ملزم شهري (شهرداري) را شوند که دولت می مواجه

 یک شنژن .دهد می قرار را هدف محلی پذیر آسیب خانوارهاي مسکن قابل استطاعت است که مقررات بهبود براي اصلی گزینه

 وضعیت، این اساس شهر خود را بهبود بخشد. بر ازاند چشم پذیري و است تا رقابت تالش و مهاجرپذیر است که در جدید شهر

 ،سازي شهري اعیان ترویج، شهري هاي دهکده بردن بین از براي را SRH برنامه دهند می شنژن ترجیحدولت شهري (شهرداري) 

 محلی را بر دسترس پذیري منابع خود هاي اجرایی تأثیرات مسکن قابل استطاعت اتخاذ نماید. این اولویت توسعه هدف تحقق و

  .کند می اعمال برنامه دو این

شهري  هاي اجرا توسط دولت در بسزایی تأثیرات زمین تأمین اهمیت، عوامل حیث از نه ،ترتیب حیث خرین مورد ازآعنوان  به

ي ها پروژه توسعه از تعریف و قبل رسمی مقامات هستند، مسکن توسعه نیاز پیش زمین منابع که آنجا دارند. از ها) (شهرداري

                                                             
1. New Urbanization Plans 
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 به اتکا و زمین کمبود کهاند  گرفته نتیجه موجود مطالعاتنظرداشته باشند.  در را زمین مسکن قابل استطاعت، باید عرضه

 کند می ادعا مطالعه این ،وجود این با. قابل استطاعت هستند مسکن يها سیاست اجراي در اصلی موانع ي مرتبط با زمینها درآمد

 یابند تا قابل استطاعت تمایل می مسکن فعاالنه اجراي به دولتی مقامات ،آینده در زمین عرضه کمبود گرفتن نظر در دلیل که به

  .مرکزي را تحقق بخشند رهنمودهاي

  گیري . نتیجه8

 تعهد و استانی، و مرکزي دولت مالی از سیاسی و پشتیبانی توسعه جمله از سطحی چند يها دولت از حمایت و پشتیبانی

 نتایج قابل استطاعت و ي مسکنها برنامه اجراي در ي عمدهها ) نقشها شهري (شهرداري يها سیاست از سوي دولت اجراي

 که حالی در ،است برجسته کلی اجراي در تأثیرگذاري بر نیز مختلف سطوح در دولت نقش، همه از کنند. مهمتر می سیاست ایفا

 و حاضر، گوانگژو مطالعه در. است نداشته توجهی قابل تأثیر رفت می انتظار که آنجا شهرها تا در محلی يها چالش و مشکالت

 داللت بیشتر اختالفات دادند. این نشان SRH و PRH هاي اجرایی مختلف را براي دو طرح مسکن قابل استطاعت شنژن اولویت

 شهري (شهرداري) در دولت مختلف يها تالش بیانگر محلی گذاري در سرمایه ها) (مغایرت و اختالف که واریانس دارد این بر

 .است خاص يها برنامه

 سیاست اجراي درخصوص ي) منتخبها هاي شهري (شهرداري دولت در محلی مقامات تمایل و نظرات بر تحقیق این  

 سطح در مشاهدات جاي قبلی، به يها بخش اصلی این پژوهش در بحث، بنابراین. است شده قابل استطاعت متمرکز مسکن

 بین عوامل، رابطه از یکی مثال عنوان داد. به نشان این اجرا را محلی سیاست در مؤثر اصلی مرکزي، عوامل دولت مانند عالی

 و علت از رابطه اطمینان عدم مورد، این در .دهد نشان را ي معکوسها اجرایی شاید بتواند علیت و تمایل محلی گذاري سرمایه

 یک از بیش بیشتر این عامل از بررسی و بهبود براي بیشتر مطالعات .شود می پروژه در فعلی تحقیقات محدودیت باعث معلولی

 مرحله، باشند دسترس در نزدیک آینده درها  داده که زمانی تا .است متمرکز محلی سطح روي صرفاً است که نیاز منظر مورد

  مرتبط را بیازماییم. عوامل و اجرا بین ارتباط و بگیریم نظر در را مرکزي دولت مقامات نظرات که بود خواهد بعدي این

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محلی دولتطرف  قابل استطاعت از اولویت سیاسی مسکن در منطقی زنجیره. 3 شکل
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  چکیده

هاي ترین چالشیکی از فوري قابل استطاعتدر استرالیا، همانند بسیاري از ملل دیگر، کمبود شدید مسکن 

ساله براي ساخت  20االجل بالقوه باشد. در برابر دورنمایی از رشد مداوم جمعیت، ضربسیاست براي دولت می

خانه رسیده بود  140000ماعی به مسکن اجت تأمین، کل کسري 2016مسکن عمومی بدین معنا است که تا سال 

اي و مقیاس سیستم مسکن عمومی کشور در حین این که تا حد زیادي تثبیت شده بود، اما به گونه فزاینده

قابل گذاران و وکال به یک صنعت مسکن متروکه و کهنه بود. در غلبه بر این مشکالت دوگانه، برخی از سیاست

کنندگان مسکن اجتماع ، صنعتی که تا حد زیادي حول تهیهاند بسته غیردولتیِ در حال ظهور امید استطاعت

غیرسودده پیکربندي شده است. درهرحال، براي برخی از عوامل حکومت، وضعیت در شرف تکوین بخش و 

کنند، این محدودیت در رابطه با میزان ، به عنوان محدودیت شدیدي نمود پیدا می»ظرفیت محدود«بنابراین 

 باشد. ن به شکلی معقوالنه به عنوان مسئولیت سپرده شده براي از بین بردن تنش مسکن ملی میلحاظ نمودن آ

» ظرفیت«، و اتخاذ یک چارچوب »قابل استطاعتصنعت مسکن «این پژوهش با اعمال مفهومی سیستمی از 

اي ظرفیت هکننده حوزه گسترش آتی صنعت را بررسی نمود. در تاکید بر محدودیت چندبعدي، عوامل محدود

تري از سیاست هاي ما با مطالعات گستردهباشد، یافتهات آن میمؤسسصنعت که ناشی از تهی شدن حکومت و 

  یابند. به ویژه در دنیاي انگلیسی زبان طنین می - کنند و در کشورهاي بسیاري وراي استرالیاارتباط پیدا می

  یت.مسکن اجتماعی؛ بخش سوم؛ سیاست مسکن؛ ظرفها: کلیدواژه

  

  

  
  

                                                             
1. Pawson, H., Milligan, V. & Martin, Ch. (2018). Building Australia's affordable housing industry: capacity challenges and 
capacity-enhancing strategies, International Journal of Housing Policy, DOI: 10.1080/19491247.2018.1469108.  
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  مقدمه. 1

افراد صاحب نفوذ در کسب و کار هاي هوادار و حتی هاي جامعه مدنی، دانشگاهیان، گروهطور که بسیاري از سازمان همان

 دهدهاي استرالیا را تشکیل می، دغدغه بزرگی از سیاست براي دولتقابل استطاعت، کمبود شدید مسکن اند استدالل نموده

)Johnson & Baker, 2015; Senate Economic References Committee [SERC]., 2015 .(گونه که یکی از  همان

بحران استطاعت مسکن در استرالیا تبدیل به یکی از «دارد: اي بیان میپردهسرپرستی بودجه ملت، به شکل بیهاي عمده سازمان

   ).First State Super and Per Capita, 2016: 1» (هاي سیاست عمومی ملت ما شده استترین چالشفوري

درآمد باشد، به ویژه در شهرهاي اصلی کشور، به ي کمهامسکنی که بازار آن را فراهم نموده و قیمتش در حوزه توان خانواده

که نقش اصلی آن –). در این حین، سیستم مسکن عمومی استرالیا Hulse & Yates, 2017اي کمیاب شده است (گونه فزاینده

 قابل استطاعتکمبود منابع  -گرفتار سراشیبی افول شده است. براي غلبه بر این مشکالت دوگانه -باشداسکان افراد محروم می

غیردولتی هستند که تا حد  قابل استطاعتگذاران و وکال در انتظار ظهور یک صنعت مسکن سیاست -و تنزل مسکن عمومی

هاي هدف کنندگان بودجه خصوصی پشتیبانی شده از طریق یارانه دولتی و ارائه خدمات از طریق سازمانهیهزیادي حول ت

  اشد.اجتماعی غیرانتفاعی پیکربندي شده ب

المللی با فلسفه مدیریت دولتی جدید که در استرالیا و به صورت بین 1980ایمانی که در این نوع استراتژي وجود دارد، از دهه 

باشد که در آن، خدمات و می 1»دهیوضعیت میدان«). این به نفع یک مدل Tiernan, 2015باشد (موثر بوده، سازگار می

 ها آنها را فراهم نمایندنمایند، به جاي این که مستقیماً خود دولتغیردولتی فراهم می زیرساخت دولتی را عمدتاً عوامل

)Armstrong, 1998; Rees & Mullins, 2016; Steane, 2008.(  سرمایه جهت حمایت از چنین  تأمینبه طور مشابه، براي

  نگه داشته شود. » ز ترازنامهخارج ا«انداز یک دولت، خدماتی، اولویت این است که بدهی مربوطه، از چشم

اطمینان رو به گسترش به یک مدل معامالت مستقل از قید خدمات انسانی، متونی تولید نموده است که بر اساس آنها ممکن 

شود که (یا بخش سوم) تعیین نماید. گفته می غیرانتفاعی هاياست پویایی سازمانی شاخص، قید خدمات را از طریق سازمان

هاي هاي بخشترکیبی از ویژگی -  هایی متمایز و قوانینی عملیاتیشوند، حکمرانیهایی که چندگانه تصور میچنین سازمان

شود هایی می). این در باطن، شامل سازمانBillis, 2010کنند (شان اعمال میگیريبه تصمیم -خصوصی، دولتی و بخش سوم

ات جامعه مدنی (اجتماع و ساکن) تأثیردهی)، بازار (تجاري) و الی و سامانم تأمینبایست فشارهاي رقابتی ناشی از دولت ( که می

). مدیریت منطق رقابتی Blessing, 2012; Evers, 2005; Mullins, Czischke, & van Bortel, 2013را متعادل نمایند (

 Brandsen, van denشود (چندگانه میهاي هاي ایجاد شده از چنین نیروهایی، تبدیل به کار معمول سازمانبالقوه یا تنش

Donk, & Putters, 2005; Milligan & Hulse, in press.( تواند  هاي این چنینی، میبراي مثال این امر در مسکن یا زمینه

شود. بنابراین » کسب و کار اصلی«هاي سوددهی براي باال بردن ظرفیت مالی جمعی و دادن یارانه متقاطع به شامل فعالیت

ها به هر دو نوع محرك داخلی (سازمانی) و خارجی گیري پاسخ تواند بر حسب چگونگی شکلمی غیرانتفاعیب و کار کس

  اي)، دیده شود. (زمینه

هاي خارجی همانند بریتانیا قرار تجربه قدرت تأثیرخدمات، تحت  تهیهدر بستر مسکن در استرالیا، هواداران این مدل 

به عنوان  غیرانتفاعیهاي مسکن شاهد یک تغییر سیاست عمده بوده است که در آن انجمن 1990 ، بریتانیا از دههاند گرفته

 Mullins, 2016; Pawson( اند درآمدتر پدیدار گشتههاي کمتر از نرخ بازار براي خانوادهکنندگان اصلی خانه با نرخی پایین تهیه

& Mullins, 2010.(  

                                                             
1. Enabling State 



 

 99 

 

 هاي بهبود ظرفیتهاي ظرفیت و استراتژيچالش ایجاد صنعت مسکن قابل استطاعت استرالیا:

 1980ها)، ابتدا در دهه  CHPشوند (کنندگان مسکن اجتماعی شناخته میکه با نام تهیه، NFPدر استرالیا، مالکان اجتماعی 

ها) را % از کل خانه1خانه در سرتاسر کشور (حدود  80225، آنان 2016). تا سال Gilmour & Milligan, 2012مقرر شدند (

 Australian Institute of Health( 2008خانه در سال  36079از تنها  –یا صاحب شدند)  کنترل نمودند (مدیریت نمودند و/

and Welfare [AIHW], 2016.(1 باشد که آغازکنندگان اي میبخش زیادي از این رشد ناشی از دو برنامه ساخت خانه اجاره

مشوق اقتصادي مسکن ملت را ، که قسمتی از مجموعه 2008-2010؛ نوآوري مسکن اجتماعی 2آنها عبارتند از: دولت استرالیا

هاي معینی مهم بوده و ). عامل سومی که در ایالتRuming, 2016( 2014-2008 3اي ملیشکل داد و برنامه استطاعت اجاره

بوده است  CHPهاي ایالتی و دولت منطقه به کنترل کنندگان نفع رساند، انتقال مسکن ملی از آژانسهیهبه تعداد کمی از ت

)Pawson, Milligan, Wiesel, & Hulse, 2013, 2016.(  

). و Milligan et al., 2016نهاد ثبت شده پراکنده باقی ماند ( 300در بیش از  2016رغم مسیر رشد بخش، پرتفوي  علی

سازمان اول از نظر بزرگی منحرف شده بود که جمعاً بیش از دو سوم دارایی ملی را  20هرچندکه توزیع آن به شدت به سمت 

  4ملک را مدیریت نمودند. 4000عامل بیش از  3نمودند، تنها کنترل می

هاي ها در کتابکه اکثر خانه در حالی -باشد می CHPاز آن جایی که تنها تعداد کمی از پرتفوي مدیریت شده در مالکیت 

هاي مدیریت شده باشند. بنابراین ممکن است حتی ناچیزتر از تعداد حکایت شده خانه CHPهاي ترازنامه -ماننددولت باقی می

که  -کنند منطقه و ایالت، در مقیاس محدودي عمل می 5ها، در مقایسه با اختیارات مسکن عمومیترین سازمانحتی بزرگ

با  7ترین آنها، نیو ساوت ولز کرد و بزرگ ظرا حف 2015خانه در سال  7000) مدیریت بالغ بر 6ترین این اختیارات (تاسمانی کوچک

هایی با متشکل از دارایی CHPعالوه، در حالی که بخش اعظم مسکنِ با مدیریت  به ).AIHW, 2016( خانه بود 110000

هاي عملیاتی و فاقد آزادي غیرانتفاعیکنندگان اي تنظیم شده بودند، تهیهمالکیت دولت بود که از طریق قراردادهاي سرسختانه

شان در کشورهایی همتاي غیرانتفاعیو براي آن چه که اغلب به عنوان مالکان اجتماعی  اه PHAهایی بودند که براي مسئولیت

 Milligan & Hulse, inطور که در جاي دیگري بحث شده ( شود، عادي است. بنابراین هماندیده می همانند هلند و بریتانیا

press هایی، از رشد مسکن براي چنین سازمان» نهچندگا«)، ممکن است شرایط محلی، با خفه کردن امکان توسعه یک نقش

  جلوگیري کرده باشد.  قابل استطاعت

ام با نقش گسترش یافته آنان در ارائه ؤبخش سوم، که ت هايتري در رابطه با ظرفیت سازمانبا انعکاس یافتن دغدغه گسترده

قابل که آیا وضعیت در شرف تکوین صنعت مسکن  اند گذاران استرالیایی و دیگر عوامل کلیدي پرسیدهخدمات بوده است، سیاست

د، مسئولیتی که در غلبه بر مشکالت نشواي براي مسئولیت قائل میهاي جدي، محدودیت»ظرفیت محدود«و بنابراین  استطاعت

الیا اخیراً به دولت استر 8قابل استطاعتاي واگذار نمود. براي مثال، گروه کاري مسکن گونه معقوالنه مسکن ملت، بتوان آن را به

                                                             
  کنند. هاي مسکن اجتماعی خاص بومیان را حذف می متفاوت تحت مدیریت سازمان ویلرتفووهاي باب روز مربوط هستند و بنابراین پ CHPاین ارقام به . 1

اي در مسکن ندارد  اي از شش ایالت و دو منطقه است. دولت (برخی اوقات کشور) استرالیا هیچ قدرت یا نقش قانونی رسمی اتحادیه. کشور استرالیا 2

دهی  کشور در هر شرایطی در سیاست اقتصاد کالن و مالیات هاي مشخصی، بنا بر انتخاب خودشان، عالقه زیادي به موضوع دارند. هرچند که مدیریت

و قوانین خودش  PHAاي یا دولتی مسکن هستند. هر یک از اینها،  هاي منطقه ترین منبع بودجه آن، بزرگ» کمک مسکن«ترین است، و مبالغ  برجسته

  نشینی مسکونی دارد. ریزي و اجاره را بر برنامه
3. National Rental Affordability Scheme (NRAS) 

  بندي شدند. سامان CHPهاي ساالنه  . این ارقام منتشرنشده، از گزارش4
5. Public housing authorities (PHAs) 
6. Tasmania 
7. New South Wales 
8. Affordable Housing Working Group (AHWG) 
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در مدیریت  منفعتی در آینده، بسته به افزایش ظرفیت بخش مسکن اجتماع، ممکن است«... اي اظهار داشت که گونه محتاطانه

 Affordable Housing...» (وجود داشته باشد  بخش تر براي (آن)دارایی (مسکن عمومی) در بررسی یک نقش عظیم

Working Group [AHWG], 2016: 23, our italics ،نظر گرفتن نقش احتمالی بخش به عنوان با در). به طور مشابه

جذب «براي  CHPظرفیت  AHWGمالی شده،  تأمین نهاديصورت  جدید که به قابل استطاعتاي براي ساخت مسکن وسیله

نظر گرفتن هر دو مورد با دربنابراین، ). AHWG, 2016: 27را مورد پرسش قرار داد (» نهاديگذاران مقیاس مورد نیاز سرمایه

  شناسایی شده در باال، تردیدي دائمی پیرامون توانایی صنعت جهت ایفاي یک نقش عمده وجود دارد.  »مشکالت دوگانه«

نماید. ابتدا، استرالیا را از طریق دو پرسش اصلی بررسی می قابل استطاعتدر صنعت مسکن » ظرفیت«این مقاله مشکل 

گسترش یافته جهت » قابل استطاعتصنعت مسکن «هایی عاملی محدودکننده در حوزه مشارکت جنبهدر چه » ظرفیت محدود«

هاي ظرفیت صنعت باشد؟ و دوم این که، پیامدهاي سیاست محدودیتهاي سیاست استرالیا در این حیطه میغلبه بر چالش

  چه مواردي هستند؟ قابل استطاعتمسکن 

هاي استرالیا را مطرح است: ابتدا، ما کلیات بستر سیاست مسکن در مواجهه با دولت بقیه مقاله بدین صورت ساختار یافته

قابل عت مسکن صن«کنیم و تفسیرمان از بحث می» ظرفیت«نماییم. سپس، در تعریف اصطالحات کلیدي، در رابطه با مفهوم  می

هاي آن جا به گونه مختصري، کلیات روشانجامد که در دهیم. این قسمت به سومین بخش اصلی میمی را توضیح» استطاعت

را بر » صنعت«هاي تشکیل دهنده مان، قسمتترجیحی» ظرفیت«نماییم. سپس، با استفاده از چارچوب مان را مطرح میپژوهش

 هاي ایجاد ظرفیتی که براي توسعه موثر صنعت مفیدنماییم. با شناسایی حوزه استراتژيحسب نقاط قوت و ضعفشان ارزیابی می

  دهیم.خواهند بود، بحث را خاتمه می

  بستر سیاست مسکن. 2

  قابل استطاعتکمبود شدید مسکن . 2-1

هاي واقعی خانه دراسترالیا سه برابر شد، و نسبت قیمت متوسط خانه به درآمد متوسط، ، قیمت2015طی سه دهه تا سال 

) دیگر فراتر OECDهاي توسعه و همکاري اقتصادي (سازمانها از ارقام نظیرشان در اکثر تقریباً دو برابر شد؛ این افزایش

توانند صاحب خانه ها نمیتر به علت باال رفتن قیمتهاي جوان). از آن جایی که مخصوصاً خانوادهYates, 2016: 329روند ( می

در مقایسه ، هرچند که این کاهش، اند بودن کاهش یافته خانه هاي صاحب)، در نتیجه نرخWilkins, 2017; Yates, 2016شوند (

دهد، ) رخ میWilcox, Perry, Stephens & Williams, 2016چه که در کشورهاي قیاسگر معینی همانند بریتانیا ( آن با

  چندان چشمگیر نیست. 

جاره در استرالیا هاي اخیر شاهد فشار رو به رشدي بر بازار خصوصی ادهه -و تا حدي در نتیجه آنها -به موازات روندهاي باال 

اي باال رفته، در حین این که تعداد کل مسکن خصوصی اجاره 1.اند ها نیز باال رفتهبوده است. در همین دوران، مبلغ واقعی اجاره

قابل هاي نسبتاً ین پردرآمدتر براي سکونت در خانهمستأجرهزینه این بخش کاهش یافته است، مشکلی که با تمایل -مولفه کم

% 30تا  2016). در حالی که در دو دهه گذشته خانواده استرالیایی تا سال Hulse & Yates, 2017وخیم شده است (، استطاعت

 calculated from Australian Bureau of Statistics% رشد یافته است (4گسترش یافته، تدارك مسکن اجتماعی تنها تا 

                                                             
). رقم ABS Cat 6401, Table 9باال رفت ( 2017سال تا سال  20% طی 17هاي مسکن به معناي واقعی تا  در هشت شهر بزرگ استرالیا، اجاره. 1

 باشد، احتماالً هاي مسکن عمومی می اي اداره آمار مربوطه استرالیا، شامل اجاره هاي اجاره مجموعه این حال، از آن جا که % بود. با25معادل براي سیدنی 

  گیرد. را دستکم می هاي بازار خصوصی طی این دوران افزایش واقعی در اجاره
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 هاي بهبود ظرفیتهاي ظرفیت و استراتژيچالش ایجاد صنعت مسکن قابل استطاعت استرالیا:

[ABS], 2015; Steering Committee for the Review of Government Service Provision [SCRGSP], 2016; 

Yates, 2013ها) % کل خانواده14میلیون خانواده (کمتر از  3/1 زنند که در حال حاضر) تخمین می2016و همکاران ( 1). رولی

شود که این نی میشناسی پیشبینی، شرایط کار و مسکن، پیشبینیاز داشته باشند. با استفاده از جمعیت قابل استطاعتبه مسکن 

  ها) برسد.از خانواده %16میلیون خانواده ( 7/1 به 2025رقم تا سال 

بدون اصالحاتی براي موقعیت سیاست « ،با درنظر گرفتن همه این موارد، همان طور که گزارش رسمی جدیدي تشخیص داد

ممتدي را بر بازار خصوصی اجاره، تشدید شود، فشار  قابل استطاعتموجود، احتمال دارد که کمبود عرضه جاري مسکن 

  ).AHWG, 2016: 2» (هایش وارد نمایدکنندگان مسکن دولتی و اجتماعی، و مخارج دولت براي مسکن و دیگر کمک تهیه

  هاي سیاست: طرحقابل استطاعتبهبود عرضه مسکن . 2-2

توان نشان دادن کمبود مسکن اجتماعی نمیاي براي )، از هیچ برنامهAHWG, 2016گونه که رسماً بدان اذعان شده ( همان

اي داشته باشد. درهرحال، در هر دو سطح فدرال و عمده تأثیر، انتظار داشت که بدون وارد کردن بودجه عمومی قابل مالحظه

-که از سرمایه اي طراحی شوندشان باید به حداقل برسد و به گونهرجاها به این ایده باور دارند که مخاي، دولتایالتی یا منطقه

حداکثر استفاده را نمایند. با درنظر داشتن آن هدف، اخیراً سه مورد اصالحات  قابل استطاعتگذاري بخش خصوصی در مسکن 

کننده . اولینِ این اقدامات به برپایی یک رابط مالی جهت بهبود دسترسی تهیهاند هاي سیاست برجسته شده، در بحثنهادي

 ,Milligan, Pawsonشود (هاي جذاب مربوط میبه سرمایه بخش خصوصی در زمینه )AHP( قابل استطاعتمسکن 

Williams & Yates, 2015) چنین مدلی، که قبالً پژوهشگران مسکن آن را پیشنهاد داده بودند .(Lawson, Milligan & 

Yates, 2012, 2014 مالی مسکن ملی براي آغاز  تأمینگذاري و دولت استرالیا براي یک شرکت سرمایه 2017)، در طرح

  ). Australian Government, 2017رسماً پذیرفته شد ( 2018هایی در اواسط سال عملیات

به دست » 2حق مشرفیت«ریزي، براي این است که یک مکانیزم، از طریق سیستم برنامه» نهادياصالح «دومین تقاضاي 

بندي شده است. چندین در توسعه مسکونی زمینی که مجدداً ناحیه قابل استطاعتآورد، به ویژه براي الزام دربرگیري مسکن 

 Troy et( اند را آزموده» بندي فراگیرناحیه«)، Calavita & Mallach, 2010المللی (قدرت استرالیایی، با دنبال نمودن روال بین

al., 2016هایی در بریتانیا و ه راحتی با مقایسه با روالماند، و ببرانگیز باقی می)، اما این رویکرد تا حد زیادي رقابتی مناقشه

  ).Gurran et al., 2018سازي شده است (آمریکا پیاده

، بدین اند را داده ها AHPهاي سیاست اخیر درخواست افزایش مقیاس کنندگان در گفتمانسوم این که بسیاري از شرکت

ه مسکن را بهبود بخشند. این تا حدي شبیه به آرمان دولت شان، کارکشتگی تجاري و عملکردهاي توسعمنظور که جایگاه مالی

 ,Walkerباشد که اخیراً بیان شده است (هاي مسکن جهت افزایش ظرفیت و خروجی ساخت مسکن میبریتانیا براي انجمن

کند که فرض می )، هرچند که در آن مثال، انگیزه، ساخت و ساز مسکونی را کالً افزایش داده است. در استرالیا، این هدف2016

  کننده، مقیاس عملیاتی جاري در زمینه کارآمدي نسبتاً بهینه است.هاي تهیهسازمان -اگر نگوییم همه - براي اکثر

  سیستم مسکن عمومی بسیار موکد. 2-3

PHA هاي فزاینده (با شان براي مدیریت تقاضاي خانه، در حال تالش براي تعدیل قیمتهايي استرالیا به موازات تالشها

گیري بیشتر مردم مستمند، ظرفیت ین) و درآمد رو به کاهش (هدفمستأجرباال رفتن سن امالك و نیازمندتر شدن جمعیت 

                                                             
1
 . Rowley 

2
 . Value Capture 
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حفاظتی  تاختن اقدامااند و به تعویق 1. اقدامات جبرانی شامل فروش موجودي تهیاند دهد) بودهکاهش می بیشترپرداخت اجاره را 

گزارش شده بود که براي مثال در  2013شدند. بنابراین تا سال ) میNSW Auditor General’s Office, 2013غیرفوري (

NSW ،30%-40) از مسکن عمومی در پایین حد شرایط قابل قبول دولت قرار گرفته بود %NSW Auditor General’s 

Office., 201314000اش (چهارم موجودي مسکن عمومی، استرالیاي جنوبی از شر یک 2017و  2001هاي ). و بین سال 

  ).SCRGSP, 2016خانه) خالص شد، که عمدتاً با هدف کاهش بار بدهی آن دولت صورت گرفت (

هاي که تا حدي منافع درآمدي دارد و ناشی از امنیت اجتماعی استرالیا و موقعیت CHPدر این شرایط، و با تشخیص موقعیت 

)، وکال براي مدتی طوالنی درخواست داشتند که مسکن عمومی به صورت بزرگ Pawson et al., 2013باشد (مالیاتی می

). بحث دیگري که به صورت ضمنی موافق Bisset, 2000; Spiller & Lennon, 2009انتقال یابد ( CHPمقیاس به کنترل 

ي کمی بزرگ ها PHAاز طریق  کند که تسلط ممتد سیستم مسکن اجتماعی استرالیاباشد، ادعا میگیري سیاستی میچنین جهت

توانست به صورت بالقوه عملکرد و نوآوري نماید، پارامتري که میرا به شدت محدود می» مناقشه برانگیز بودن«یا بسیار بزرگ، 

  ).Plibersek, 2009; Productivity Commission., 2017بهبود یافته را تسریع نماید (

  بحث مفهومی. 3

، رویکرد ما تا حدي با تمرکز قابل استطاعتبه عنوان عاملی محدود کننده در تهیه مسکن » ظرفیت صنعت«در بررسی 

در  رویکرد ما .Yates (2016) و Rowley et al. (2016) براي مثال -تر بر سیاست و منابع مالی تناقض دارداقتصادي سنتی

 Burke and Hulse براي مثال -باشددر مطالعات شهري و مسکن می نهاديجستجوي برقراري ارتباط با منبع غنی تحلیل 

(2010)، Kemeny (1988) و Bourne (1981) . پیگیري اهداف «... چنین رویکردي در این مباحثه خالصه شده است

. این همچنین )Pierre, 2011: 10(» شودها ریشه دوانده و توسط آنها محدود می(عوامل) در سیستم قوانین، معانی و ارزش

به عنوان » ظرفیت«شود و خود مفهوم ها و ساختارها اهمیت زیادي داده میها، شبکهحالتی از تحلیل است که در آن به سازمان

  شود. محلی براي منازعه و مذاکره بین عوامل دیده می

  چیست؟» ظرفیت«. 3-1

باشد؛ اغلب معناي کمی محدودتري دارد، می» ن انجام چیزيقدرت، توانایی یا امکا«به معناي » ظرفیت«در گفتمان هرروزه، 

شود. در همچنین در چندین گفتمان متخصصین به کار گرفته می» ظرفیت). «Macquarie Dictionaryجلد معانی ضمنی (

تحلیل ممکن است  دهد. در این بستر، واحدکند، تفسیر کمی محدودتري را بازتاب میاقتصاد، معموالً به مقدار خروجی اشاره می

  ».ظرفیت صنعت«هاي معمول باشد: بنابراین یعنی هاي تولید کننده خروجیشرکت تکی، یا مجموع همه شرکت

هاي شود، بخشدر طیف متنوعی از مطالعات سازمانی، اجرایی و مدیریتی نیز به کار گرفته می» ظرفیت«وراي این، 

–-باشد تر خود میدر حالی که نشان دهنده معناي وسیع–در آن جا این کلمه  گیرد، کهخصوصی، دولتی و غیرانتفاعی را دربرمی

-Christensen & Gazley, 2008; Yu( »توانایی یک سازمان براي انجام کار«ها و شرایطی اشاره دارد که شامل به کیفیت

Lee, 2002: 1, 266)  باشد (می» قابلیت دستیابی به اهداف«یاGilmour, 2009: 114 .( است که از » ظرفیت«اما این حس

به پرسش نقش و » ظرفیت«اندازي انتقادي نسبت به نوشتار و کاربرد اما ما چشم -باشدهمه بیشتر به پژوهش حاضر مرتبط می

  نماییم. اتخاذ می قابل استطاعتوضعیت صنعت مسکن 

                                                             
1. Vacant Stock 
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 هاي بهبود ظرفیتهاي ظرفیت و استراتژيچالش ایجاد صنعت مسکن قابل استطاعت استرالیا:

بایست در ارتباط با بستري که اشد، و میبمتداول می» مفهومی چندبعدي«کمابیش به عنوان » ظرفیت«در بین نوشتارها، 

 ;Christensen & Gazley, 2008: 275; Glickman & Servon, 2003: 240کنند، لحاظ شود (ها در آن عمل میسازمان

Hall et al., 2003: 3عناصر ساختاري ظرفیت را ارائه می). وگرنه نوشتارها متنوع هستند، مشخصات و چارچوب هاي مختلف-

- با اثربخشی و عملکرد واقعی بیان می» ظرفیت«و ادعاهاي مختلفی براي عناصر معینی نسبت به سایرین، و براي ارتباط دهند، 

هاي به عنوان مولفه» هاییقابلیت«متمایز نمایند، چنان » قابلیت«را از » ظرفیت«تا  اند دارند. برخی نویسندگان تالش کرده

). Franks, 1999; Macmillan & Ellis Paine, 2014; Menguc & Auh, 2006شوند (تر درك میعمومی» ظرفیتی«

برخی بحث ». ظرفیت صنعتی«شود تا به یک بخش یا صنعت؛ یا در واقع بیشتر به تراز سازمان یا شرکت تکی معطوف می ،توجه

ن است با مطالعه یک سازمان رابطه بین ظرفیت، عملکرد و اثربخشی ممک«آفرین است زیرا کنند که این تمایل ذاتاً مشکلمی

 & Glickman» (شودظرفیت از درون و بیرون ساخته می«) و در واقعیت، Gilmour, 2009: 117» (تکی مشخص نشود

Servon, 1998: 502.(  

به منطقی به نظر رسیدن این گوناگونی کمک  ،هاي مختلفو تمرکز آن بر بخش» ظرفیت«تاریخچه نوشتارهاي پیرامون 

بودند، زمانی که دولت فدرال ایاالت  1970هاي دولت و شهر ایاالت متحده در دهه ترین مطالعات راجع به آژانسیمیکند. قدمی

» مدیریت«هاي بخش عمومی بود. پژوهشگران مفهوم ظرفیت آژانس را بر حسب متحده، در حال واگذاري مسئولیت براي برنامه

جعبه سیاه «هاي در مطالعات اخیرتر بخش عمومی، جنبه». مدیریت برنامه«و  »مدیریت منابع«، »مدیریت سیاست«بیان نمودند: 

براي مثال مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی.  -دهد هاي مدیریت را نمایش میغالباً ابعاد گوناگون دربردارنده سیستم» مدیریت

هاي منابع موجود یک سازمان داشته باشد، وروديتواند اهمیتی مستقل از میزان می» ظرفیتی«بر اساس این استدالل که چنین 

 & Hou, Moynihan( اند هاي سازمانی بودهبر خروجی» ات ظرفیتتأثیر«مطالعاتی از این دست در جستجوي جدا نمودن 

Ingraham, 2003; Ingraham & Donahue, 2000 هاي مجزاي نسبت به مولفه» رهبري«). براي مثال، در تحلیل اهمیت

ها در سطوح منابع مالی در دسترس هر سازمان مطیع را ) تفاوت2010( 1»اندروز و بوین« ر مقامات محلی انگلیسی،مدیریت د

  کنترل نمودند. 

ظرفیت «براي مثال  -هاي غیردولتی بر قوه درك و نوآوري سازمانی تاکید نموده استبه زمینه» ظرفیت«اعمال مفهوم 

). در ارتباط با این، و Cohen & Levinthal, 1990باشد (از منابع خارجی می ، که توانایی یادگیري دانش جدید»2جذب

را به نهادهاي مسکن اجتماعی اعمال » هاي یادگیريسازمان«تر به زمینه مورد عالقه خودمان، پژوهشگران مفهوم  نزدیک

هاي متمرکز بر سازمان ). در مطالعاتGibb, McNulty & McLaughlin, 2015; Reid & Hickman, 2002( اند نموده

NFPبه شکل غالبی » منبع«هاي چند عنصري تعریف شده است، که در آنها، مالحظات ، مفهوم ظرفیت اغلب بر حسب چارچوب

هاي توسعه ) براي ارزیابی ظرفیت شرکت1998( 3»گلیکمن و سروون«شوند. براي مثال، در چارچوب کار نمایش داده می

ظرفیت «؛ »ايظرفیت برنامه«؛ »ظرفیت سازمانی«یکی از پنج بعد ظرفیت بود؛ سایرین » فیت منبعظر«اجتماعی ایاالت متحده، 

هاي مطالعات تجاري بحث شده در باال، بودند. شاید این چارچوب در حوزه از بسیاري از مثال» ظرفیت سیاسی«و » ايشبکه

  تر باشد.نسبتاً گسترده

آید ببینید) در چارچوب اساسی (آنچه را که در ادامه می قابل استطاعتمسکن در راستاي اهدافی که داریم، ظرفیت صنعت 

 نفعانها و ذيشود: یعنی توانایی صنعت براي اجراي کار و دستیابی به اهدافی که دولتمقرر شده نوشتار سازمانی تحلیل می

                                                             
1. Andrews & Boyne 
2
 . Absorptive Capacity 

3
. Glickman & Servon 
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ن نتیجه رسیده ایم که مدل گلیکمن و سروون، برداري زمین، به ایتر، ما با نقشهطور خاص . بهاند صنعت براي آن مجسم کرده

باشد، بدین معنا که ابعاد ظرفیت آن، خطوط پرباري از تحقیق را براي کار میدانی ما در میان مان میترین مبنا براي تحلیلمناسب

ظرفیت «به جاي » ظرفیت مختص صنعت«نفعان صنعت، در دسترس قرار داد. با این حال ما با استفاده از اصطالح ذي

ذاتاً مبهم، اصطالحات گلیکمن و سروون را اندکی اصالح نمودیم. از دید ما، این طرح تا حد زیادي متناسب با تحلیل » ايِ برنامه

کشد هایی را به تصویر میجنبه 1باشد. جدول هاي تکی میعالوه بر درنظر گرفتن سازمان» صنعت«در بخش یا تراز » ظرفیت«

   اند.پذیرصورت کلی، اطالق کننده مسکن و در مورد صنعت به هاي تهیهشده ظرفیت، در مورد سازمان تعریفکه در آنها، پنج بعد 

ظرفیت مرتبط هستند. » مختص صنعت«و » سازمانی«، به بررسی ما از ابعاد 2»نهاديالیه «و  1»نهاديحافظه «مفاهیم 

). براي Pollitt, 2000ي سازمانی و اعتقادات معمول، اشاره دارد (هابه ذخیره علم در سازمانی ریشه گرفته در روال نهاديحافظه 

  در آنجا این بوده است: )5-4 :2015( 3گذاري دولت استرالیا، بحث تینگلمثال، تفسیر افت دریافتی در کیفیت سیاست

. (بنابراین) اند چرا روي داده تر از آن،، و، شاید مهماند درباره اینکه چیزها چه طور روي داده نهادياز بین رفتن شدید حافظه 

شوند ... چه در گذشته، و چه حتی با تحلیلی آگاهانه از این تصمیمات با دانستن این که چه چیزي درست کار کرده، مشخص نمی

  )Tingle, 2015: 5لحاظ شد، چه چیزي ممکن است تغییر کرده باشد. ( مسئلهکه از آخرین باري که 

 5»دولت توخالی«) با استفاده از ایده 2005( 4ها اشاره دارد. تريبه قابلیت اجرایی دولت» نهاديالیه «به شکل مرتبطی، 

)Milward, Provan & Else,1993مدیریت عمومی جدید، منجر به ضعیف شدن  1990کند که صعود بعد از سال )، بحث می

  ات دولت شده است، امري که قابلیت اجرایی را تباه نموده است. مؤسسآفرین مشکل
  

 . چارچوب ظرفیت1جدول 

)Glickman & Servon, 1998, 2003; Gilmour, 2009 

developed and expanded by the authors with input from Dr Julie Lawson(  

  تراز صنعت  تراز سازمان  بعد ظرفیت

تولید، بـه دسـت آوردن و   توانایی  -ظرفیت منبع

  مدیریت منابع

هـاي  نامـه حمایت عملیاتی بلند مدت و توافق -

 گذاريسرمایه

 منابع براي یکپارچگی، ایجاد ظرفیت و توسعه -

 سرمایه توسعه -

 هاي معقوالنه قرض گرفتنمحدودیت -

  جریانات نقدي داخلی -

 هاي یارانه طوالنی مدت دولتبرنامه -

گـذاران  ارتباطات طـوالنی مـدت بـا سـرمایه     -

 خصوصی

  کنندگان منبعدالالن و تهیه -

صالحیت و قابلیت مدیریت و  -ظرفیت سازمانی

  هاي اطالعاتی، کارکنان، شیوه ادارهسیستم

 پایداري و صالحیت کارکنان و مدیریت -

 رهبري هیات اجرایی -

 مدیریت مالی -

  فناوري اطالعات -

کننــده (بــراي مثــال هــاي غیرتهیــهســازمان -

ــیم ــدگان، تنظ ــرمایهکنن ــوس، س ــذاران، رئ گ

  مشاوران) با ظرفیت سازمانی

هـاي  دانش و مهـارت  -ظرفیت مختص صنعت

مستقیماً مربوط بـه تـدارك و مـدیریت مسـکن     

  قابل استطاعت

هاي متخصصـین در مسـکن و   علم و مهارت -

نشــینی، هــاي مــرتبط: مــدیریت اجــارهزمینـه 

پشتیبانی و ارجـاع خـدمات کـاربر، توسـعه و     

  مدیریت دارایی

ها، روندها، مقررات بـراي  ها، استراتژيبرنامه -

هاي مشـابه: بـراي   پیامدها در مسکن و زمینه

مثال اسـتطاعت، پایـداري زیسـت محیطـی،     

  کارآمدي انرژي

                                                             
1. Institutional Memory 
2. Institutional Thickness 
3. Tingle 
4. Terry 
5. Hollow State 
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 هاي بهبود ظرفیتهاي ظرفیت و استراتژيچالش ایجاد صنعت مسکن قابل استطاعت استرالیا:

ــایی شــریک کــردن و  -ايظرفیــت شــبکه توان

هـا و  تـرازان، دولـت  داشتن تعاملی پربار بـا هـم  

  سایرین  

گـذاران،  ارتباطات با تنظیم کنندگان، سـرمایه  -

 ترازانرئوس، هم

کننـدگان خـدمات   تأمینهایی با دیگر شراکت -

 مشتریان

  دسترسی به منابع غیرمالی -

 هاي واضح صنعتیشبکه -

 هاي صنعتیرئوس موثر و گروه -

  تعادل رقابت و همکاري -

ها ارتباطات اجتماع، همبستگی -ظرفیت سیاسی

نفعـان تعلـیم   ها باید به ذيي که سازمانتأثیرو 

هـاي  کشمکش را مدیریت نموده و برنامهدهند، 

  .کاري را شکل دهند

 ها و مشارکت اجتماعیهمبستگی -

 مدیریت کشمکش داخلی -

  هامدیریت رسانه -

 ها و شرکاتعلیم مولفه -

 نفوذ سیاسی -

 بنـدي مشـکالت و برقـراري   توانایی چارچوب -

  هاي کاري موثرارتباط با برنامه

  چیست؟» قابل استطاعتصنعت مسکن «. 3-2

عنوان یک سیستم همبسته درنظر  را به» قابل استطاعتصنعت مسکن «نشان داده شده، ما  1طور که در شکل  همان

 قابل استطاعتدهی مسکن ات درگیر در تولید، مصرف و سامانمؤسساي بین همه عوامل و گیریم که دربردارنده روابط درونی می

شود، اغماض کنندگان مسکن میعلیرغم این که این در قلب خود، شامل تهیه). واضح است که after Bourne, 1981باشد (می

یعنی نهادهاي سازمانی و افرادي که کار  -آمیزدکنند، درهم میکنندگان در آنها عمل میهاي سیستم را که تهیهما، همه مولفه

AHP منابع. تأمینه سیاست مسلط و چارچوب عالو به 1بخشند،نمایند و آنها را سر و سامان میرا حمایت و تسهیل می ها     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ایجاد مفهوم صنعت مسکن قابل استطاعت1شکل 

  )نویسندگان(

                                                             
هایی حذف شد که هرچند قسمتی از تدارك  کننده، از توجه به زمینه ها به عنوان نهادهاي تهیه PHAباید توجه نمود که براي این پژوهش، ظرفیت . 1

، اساساً با قابل استطاعتهاي سیاست جاري ناموجود است. بنابراین، رشد صنعت مسکن  دهند، اما قابلیت رشدشان تحت موقعیت فعلی را شکل می

  باشد. گسترش بخش غیردولتی مرتبط می
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نامیده » قابل استطاعتکنندگان مسکن تهیه«دیگر ویژگی مهم مفهومی مدل این است که نهادهاي در مرکز نمودار، 

فراهم شده براي  قابل استطاعتکنندگان غیردولتی مسکن دربردارنده همه تهیهدهد که در سرآغاز، اینها شوند، این نشان می می

. درهر حال در این NFPشان به عنوان نهادهاي سودده یا تر از نرخ بازار هستند، فارغ از وضعیت قانونیمشتري به قیمتی پایین

ي در ها AHPحال حاضر، مسئول اکثریت بزرگ گردد که در یی ارائه میها CHPکننده مسکن از طریق انداز تهیهمقاله، چشم

  حال کار در استرالیا هستند. 

باشد، ها میطور که در باال ذکر شد، بخش مسکن اجتماع استرالیا، همچنان دربردارنده مجموعه گوناگونی از سازمان همان

ظرفیت (قسمت «حکمی کلی درباره ها براي صادر کردن بلندي از نهادهاي کوچک یا بسیار کوچک. این، تالش» رشته«شامل 

تري متمرکز شد که مسئول حجم زیادي هاي بزرگنماید. در عمل، اساساً پژوهش ما بر سازمانرا بغرنج می» کننده) صنعتتهیه

دسته و -شود به این زیرکنندگان، عمدتاً مربوط میبراي تهیه» مسائل ظرفیت«و برآورد ما از  1از دارایی مسکن بخش هستند

  هاي حمایتی و شریک. دسته با سازمان-تباطات این زیرار

  شناسی پژوهشروش. 4

سند (عمدتاً نوشتار خاکستري)  60شد. در ابتدا، ما انجام گرفت، شامل سه الیه می 2016-2015هاي پژوهش ما که در سال

هاي توسعه صنعت تفصیلی و استرالیا را بررسی نمودیم، به ویژه آن استراتژي قابل استطاعتمربوط به صنعت مسکن 

هاي ایجاد ظرفیت را کنندگان انجام دادیم تا مسائل ظرفیت و فعالیتهاي مربوطه. دوماً، ما یک نظرسنجی آنالین از تهیه سیاست

د نفر تشکیل شدن 140هاي گروهی کانونی با هاي عمیق و بحثآشکار نماییم. سوماً، مصاحبه» از پایین به باال«انداز از یک چشم

و مدیران  CHPبودند. اینها شامل سردفتران  قابل استطاعتنفعان صنعت مسکن اي از عالئق ذيکه بیانگر طیف گسترده

کنندگان گذاران دولت، تنظیمدهندگان، اساتید، شرکاي توسعه، مشاوران، سیاستغیراجرایی، باالترین ساختارهاي صنعت، تعلیم

ها طبق راهنماهاي موضوع برگرفته از یک الگوي متداول این جلسات و مصاحبه شد.سیاست و عوامل صنعت مسکن بومی می

  دهی شدند. سازمان

  برآورد ظرفیت صنعت. 5

) 1998خالصه شده است، آنها طبق پنج بعد ظرفیت که از کار گلیکمن و سروون ( 2هاي کلیدي پژوهش ما در جدول یافته

  . اند نفعان الگوبرداري شدههاي ذيقولو از طریق نقل اند دهی شدهاقتباس شده، سازمان

  ظرفیت کم استفاده شده. 5-1

کننده شوند. ابتدا، مخصوصاً همان طور که از طریق منافع تهیه، چهار موضوع گسترده نمایان می2با بررسی جزئیات جدول 

هاي تحت مقوله –شود به طور کامل استفاده نمیکنندگان، رسد که از ظرفیت سازمانی موجود تهیهشود، به نظر میدیده می

ي بسیاري ظرفیت توسعه ها CHPرود که، به دنبال دورانی که را ببینید. شاید این تنها زمانی انتظار می» ظرفیت سازمانی«عنوان 

شاهد  2013هاي جدید عرضه با پشتوانه دولت (مقدمه را ببینید) افزایش دادند، دوران پس از سال مسکن را در پاسخ به برنامه

                                                             
 National Regulatory( تحت طرح تنظیمی ملی براي مسکن اجتماع» 2رده «و » 1رده «هایی که به عنوان نهادهاي  مخصوصاً، در مورد سازمان. 1

Scheme for Community Housing (NRSCH)(  عی مبتنی بر دولت یا منطقه کننده مسکن اجتما از طریق اداره ثبت» 1رده«ثبت شدند. وضعیت

). معیارهاي National Regulatory Scheme for Community Housing, 2014شود ( مربوطه، با درنظر گرفتن راهنماهاي منتشر شده، تعیین می

  هاي مدیریت مسکن یک سازمان و درگیري آن در توسعه مسکن اجتماعی یا مقرون به صرفه هستند. حاکم، مقیاس مسئولیت
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 هاي بهبود ظرفیتهاي ظرفیت و استراتژيچالش ایجاد صنعت مسکن قابل استطاعت استرالیا:

. اند هایی که تا حد زیادي محدود به متصدیان انتقال مسکن عمومی بودهاي بوده است، فرصتهاي رشد قابل مالحظهفرصت

  .بیند میدهنده منابع اندازي با تصویري بزرگ در اینجا، این قطار رویدادها را هدرچشم

  

  قابل استطاعت. مسائل و پیامدهاي ظرفیت صنعت مسکن 2جدول 

  پیامدهاي محتمل و اقدامات ترمیمی  نفعانمسائل شناسایی شده توسط ذي  تعریف

ت منابع
ن و مدیری

ت آورد
ي تولید، به دس

ت منبع برا
ی ظرفی

توانای
  

درآمدي هماهنگ با هاي حوزه گسترش مسکن که عدم وجود سرمایه یا یارانه

  هاي تهیه، آن را مختل نموده:هزینه

صنعت به شدت به رشد مستقل متعهد است اما دستیابی به این، مستلزم تعمیر «

ه مؤسس» (باشد اي متناسب میها در محل و تاب آوردن مقدمات یارانهدولت

  )CEOمتخصصین صنعت 

تغییرات منفعت رفاهی پذیري نسبت به  مدل اجاره هماهنگ با درآمد، موجب آسیب

  .بردها را از بین میشده و انگیزه تخصیص بودجه به نیازمندترین گروه

هاي نوسان سیاست و عدم انسجام، حوزه دسترسی به بودجه خصوصی در زمینه

  نماید:مطلوبی را تضعیف می

-کند و در زمینه برنامهاي همگانی است با دولتی که مسیر را عوض میمسئلهاین «

  (مشاور صنعت)» کندرو به جلو، صنعت را رها می ریزي

» آور استسرسام» مالی تأمینهزینه «ترتیبات حاضر بسیار پرهزینه هستند: «

)CEO کننده) تهیه  

هاي هاي فیزیکی) که به دلیل کمبود کنترل بر موجوديثر منابع (داراییؤمدیریت م

  .ماندمسکن متوقف شده، که اساساً تحت مالکیت دولت باقی می

آوري مبتنی بر نیاز به برپایی سیاست تاب

شواهد در کل دولت براي مسکن اجتماعی و 

هاي ذاتی ، تشخیص نقشقابل استطاعت

  هر دو سطح مدیریت (ملی و دولتی)

گذاري سرسختانه و نظام توسعه قیمت

هاي اي که درك بهبود یافته از هزینهیارانه

شتیبانی تهیه و تعهد به پایداري مالی آن را پ

  .کندمی

استراتژي پذیرفته شده ملی پیرامون آینده 

براي  -مسکن عمومی  نهادياصالحات 

براي تسهیل  -مثال برپایی واسطه مالی

  دسترسی به بودجه خصوصی

  

ستم
ت و سی

ت مدیری
ی و قابلی

ت سازمان
ت ظرفی

الحی
ص

ت
حوه مدیری

ن، ن
ی، کارکنا

العات
ي اط

ها
کنندگان هاي شیوه اداره تهیهو الزامات تنظیمی، قابلیت NFPرشد سازمانی اخیر   

  : اند بزرگتر را تحریک نموده

اي تغییر نموده سیار حرفههاي بهاي خوش نیت به سازمانمسکن اجتماع از هیپی«

  ه پشتیبان)مؤسس CEO...» (است 

شده، در محیط سیاست نامعین، در خطر استفاده کم و  ایجاداما ظرفیت واقعی اخیراً 

  باشد:تباهی می

آیا «، نیست؛ بلکه »توسعه ظرفیت نیاز به چه چیزي براي روي دادن دارد؟«، مسئله«

باشد. این وجود دارد و االن می» توانیم شروع به استفاده از آن ظرفیت نماییممی

  )کننده(افسر ارشد تهیه» زمان استفاده آن است

به  ICTو  HRهاي اي دارند، سیستمشیوه اداره سنجیده ها CHPترین بزرگ«

ه مؤسس CEO» (راحتی قادر به جذب مقیاس عملیاتی اضافی واقعی هستند

  پشتیبان)

نشینی ظرفیت عمده صنعت پیشرفتی نکرده و شاهد عقب به لطف نوسان سیاست)«(

  (باالترین ساختار صنعت)» ایجاد شده بوده است

ها به شکل بدي تباه شده است، در حالی که یت سازمانی در دولت طی سالظرف

 ها در هر دو سطح ملی و دولتی/ویلاي در پرتفوگونه فزاینده سیاست مسکن، به

  ،»وزیر مسکن« شده داده تخصیص نقش تکه شده و تعهد دوحزبی به اي تکهمنطقه

شفافیت بهبود یافته پیرامون نقش صحیح و 

، در یک قابل استطاعتهدف صنعت مسکن 

 منسجم، الزم بلندمدت ملی مسکن تراتژياس

  .باشدمی

هاي رشد و اهداف عرضه براي میسر برنامه

نمودن مقیاس عملیاتی گسترش یافته که 

کننده توانست استفاده بهتر از ظرفیت تهیه

  .موجود را میسر نماید

هاي احتمالی براي استفاده بهتر ی حوزهبرخ

از ظرفیت موجود از طریق تنوع کسب و کار 

براي مثال، توسعه محصوالت  - کننده تهیه

   .و خدمات مسکن بازار

در تجدید » وزیر مسکن«ایجاد پرتفوي 

حیات سیستم تنظیمی ملی براي مسکن 

ها شامل لحاظ اجتماع، براي همه دولت

  .تنظیمینمودن ظرفیت سازمانی 



 

 

 1399ماه تیر |54شماره  |یازدهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

108 

ستم
ت و سی

ت مدیری
ی و قابلی

ت سازمان
ت ظرفی

الحی
ص

ي 
ها

ت
حوه مدیری

ن، ن
ی، کارکنا

العات
اط

  

  دچار کمبود است.

موفق نشده که متناسب با طبیعت  CHPظرفیت سازمانی در سیستم تنظیمی 

  کی اجتماعی تکامل یابد:ب و کار مالتکاملی کس

شکست رهبري مردم به این آوري قرار دارد. سیستم تنظیمی در وضعیت دلهره

اي وجود ندارد ... منافع بالقوه صنعت در دسترس چ سیستم ملییمعناست که ه

 CEOویژه اطالعات عملکردي براي هدایت پیشرفت صنعت ( به –اند  نبوده

  )1کننده رده  تهیه

به ویژه آنهایی که وارد  -ها کارا نیست ترین سازمان(سیستم تنظیمی) براي بزرگ

شوند. با گسترش بخش و اضافه شدن تري میاره و ساختارهاي مالی پیچیدهشیوه اد

دامنه فعالیت آن، سیستم تنظیمی جهت نشان دادن خطرات، نیاز به تکامل یافتن 

  ).Registrarدارد (

  

ت
مهار

ن 
سک

ت و تهیه م
ط به مدیری

ستقیماً مربو
ت که م

صنع
ص 

خت
ت م

ش ظرفی
ها و دان

ت
ل استطاع
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کننده تشخیص دادند که گسترش صنعت از طریق انتقاالت مسکن نفع تهیهذيافراد 

کننده هاي سازمان تهیهعمومی یا توسعه مسکن جدید، مستلزم بهبود مهارت

مالی  تأمیننشینی، مدیریت دارایی و براي مثال در مدیریت پیچیده اجاره - باشد می

  توسعه امالك

جدید، که رشد اخیر صنعت را تسهیل نموده به ویژه با درنظر گرفتن سیل پرسنل 

اي هاي هستهکنند که خطر واگرایی سازمانی از رسالتاست، برخی احساس می

  وجود دارد:

اي مسکن اجتماع طراوت بخشید که از ها و رسالت هستهالزم است که به ارزش«

هاي تجاري در حال رشد، در خطر تباهی گیريطریق گسترش سازمانی و جهت

  مؤسسه پشتیبان).اشد (سرپرست، بمی

منطقه شاهد تخریب شدید ظرفیت  روندهاي طوالنی تغییر در سطح مردم و دولت/

 ، در حالی که مسکناند هاي مربوطه بودهها و بخشمختص صنعت در آژانس

شده  تري گنجاندهوسیع انسانی خدمات هاياي در بخشاجتماعی به گونه پیشرونده

  بود.

اي کنار گذاري مسکن تخصیص یافته به شکل گستردههاي سیاستپرسنل و سمت

 نهاديو حافظه » صداي مسکن«، که این منجر به از بین رفتن اند گذاشته شده

  مربوطه در دولت شد:

تعامل داشتن با دولت بسیار دشوار است. اغلب حسن نیت وجود دارد اما آنها «

وري درباره کسب و کار را حاصل مانند (که دانش ضراي نمی (مقامات) به اندازه

  .کننده) تهیه CEO» (نمایند)

شود که بداند مسکن اجتماعی چیست یا امروزه به ندرت فردي در دولت یافت می«

  .(باالترین ساختار صنعت)» چه سیاستی به ایجاد بخش کمک کرد

هایی براي تسهیل انتقال کارکنان مجرب راه

  به بخش غیردولتی PHAپیشین 

با تشخیص اهمیت اقتصادي و نیز  هادولت

اي بایست تعریف گستردهشان، میاجتماعی

از سیاست مسکن را پذیرفته و براي نقش 

  دانش سیاست مسکن ارزش قائل شوند

در حین توجه به نقش مهم واحدهاي 

خصصین در مراحل سازنده توسعه صنعت تم

بریتانیا  قابل استطاعتمسکن 

)Maclennan & Miao, 2017 باید به ،(

ایجاد این واحدها براي دفاع از منافع مسکن 

  در دولت توجه نمود. قابل استطاعت
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 CHPهاي حمایتی شریک، یک قدرت دیرپا و تصدیق شده سازي با سازمانشبکه

  .باشدمی

  .تر هستندمحلی متنوعتعامالت با دولت 

کننده) صنعت را باالترین ساختارها و نهادهاي مشابه سازي در (قسمت تهیهشبکه

  .نمایندتسهیل می

هاي میسر نمودن طراحی مشترك استراتژي

  .توسعه صنعت

  .ترویج خدمات سیستماتیک

 خدمات ارزیابی کارگیري و ریزي، بهبرنامه

  .مسکن در رایزنی با عوامل صنعت
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 هاي بهبود ظرفیتهاي ظرفیت و استراتژيچالش ایجاد صنعت مسکن قابل استطاعت استرالیا:

  

هاي هاي صنعت، تا حدي در رابطه با کسرينفعان در دیگر قسمتبسیاري از ذي

سازي موثر با ظرفیت مختص صنعت در دولت، (باال را ببینید) بر این باورند که شبکه

  .آفرین استمقامات اغلب مشکل
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کننده) صنعت، توسط منابع و مقیاس عملیاتی بسیار ظرفیت سیاسی (قسمت تهیه

  .بیندمحدود در دسترس باالترین ساختارهاي تراز دولت، لطمه می

هاي همتاي صنعت ملک (برخی اوقات در در سطح دولتی و مخصوصا ملی، بخش

هاي انتخابی صنعت با کارکنان )، از سازمانقابل استطاعترقابت با منافع مسکن 

  .شوندمند میتر و با بودجه بهتر بهرهايحرفه

تجربه اخیر در جستجو براي برپایی مجدد یک انجمن صنعت ملی که برخی به 

  عبارتست از:نگرند، ها بدان میعنوان نشان دادن ضعف

روند تالش براي ایجاد یک انجمن صنعت ملی جدید)، کمبود رهبري قوي و «(

آمد که فشار کافی در صنعت اعتماد به نفس را به تصویر کشیده است. به نظر نمی

  .جهت مالکیت و هدایت سرنوشت خودشان وجود داشته باشد (مشاور)

توانند خود را ا حتی نمیگفتم آنهبودم، می 1در کانبرا گذارياگر من سیاست

  .دهی نمایند (تا پیام متحدي را به گوش برسانند) (باالترین ساختار صنعت) سازمان

کننده باید گرد هم جمع شوند نفعان تهیهذي

تا صداي ملی بسیار حمایت شده و 

  .آمیز را بازگردانند تحکم

  از درون تهی کردن دولت. 5-2

اي در مورد گردد، مانع تخریب کنندهپدیدار می 2تري که از شواهد موجود در جدول قويدومین مضمون گسترده و احتماالً 

ات وابسته آن، ناشی شده است. مؤسساز قابلیتی است که از کمبودها در ظرفیت دولت و  قابل استطاعتدرك صنعت مسکن 

-2010 هايمرتبط بود، چارچوبی که در دوران سالملی براي مسکن اجتماع  ها، به سیستم تنظیمیترین این نگرانیشاید، فوري

حیاتی جهت جذب اعتبار مالی خصوصی قابل مالحظه براي  نهاديشرط توسعه یافت و در آن زمان به عنوان یک پیش 2013

، 2013حال، با تغییر ملی قدرت در سال  هر ). درAustralian Government., 2010ارائه شد ( قابل استطاعتسرمایه مسکن 

کنندگان پژوهشی بسیاري شاهد بودند، سیستم همه طور که شرکت ثري رها کرد. سپس، همانؤدولت استرالیا پروژه را به گونه م

را ببینید. هرچند که سیستم  2در جدول » ظرفیت سازمانی« زیرموارد  -مسیر خود و بخش بزرگی از هدفش را از دست داده بود

 ,Milligan, Pawson, Phillips & Martinداد، تا حد قابلیت خود، دوام نیاورد (یادامه م 2016به عملکرد خود در سال 

2017.(  

تر ، اساسی»ظرفیت دولت«کنندگان پژوهش پیرامون هاي شرکتاي که فوریت کمتري دارد اما از دید ما براي دغدغهمسئله

(ب)  زیردر  2باشد. تعدادي از اقالم جدول مربوطه می نهاديگذاري مسکن و حافظه تر ظرفیت سیاستباشد، نابودي بلندمدتمی

کنند. تفسیرهاي باالترین ساختار یک صنعت به صورت ظرفیت سازمانی و (پ) ظرفیت مختص صنعت، قویاً به این اشاره می

ن اجتماع چیست یا امروزه به ندرت کسی در دولت وجود دارد که بداند مسک«دارند که اي قابل مالحظه هستند، آنها بیان میویژه

، رودررویی با دولت بسیار دشوار CHP، و طبق گفته یک فرد شاغل »اینکه سیاستی که به ساخت بخش کمک کرد، چیست

مانند (تا دانش ضروري درباره کسب و کار را به دست است. اغلب حسن نیت وجود دارد اما آنها (مقامات) به اندازه کافی نمی

  آورند).

  تمایل با مرتبط تواندمی حدي تا متداول بوده است. این ايمنطقه ملی و دولتی/ سطح دو هر در هایریتمد براي تباهی این

                                                             
1. Canberra 
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. این از پدیده اخیر اند بیشتر نسبت به تهی کردن ظرفیت منطقی از درون در دولت باشد که شاهدین بسیاري بر آن تاکید کرده

 Kettl و Peters and Pierre (1998)، Jessop (2004)براي مثال مقاالت  -دور است و البته، محدود به استرالیا نیست

که قبالً ذکر شد، تاکید شده، این کامالً با منش مدیریت عمومی  1در حقیقت، همان طور که در تفسیر تريرا ببینید.  (2015)

زودتر از همه شروع کردند و از «استرالیا در بین گروهی از کشورهایی است که «جدید سازگار است، سبکی از دولت که در آن، 

  ).Tiernan, 2015: 56»» (همه جلوتر رفتند

ره دارد که یک نقطه گسست از درون تهی کردن دولتی استرالیا، در اوایل ) اشا2015( 2مشابه با بسیاري افراد دیگر، تینگل

اصالحات افراطی در بخش عمومی، افت توانایی (دولت «... رخ داده است. طی این دوران  3دولت هاوارد 2007-1996 هايسال

کند  ام پیشین وزارت دارایی بیان می) نقل قولی از یک مق706 :2015جاکوبز (). 22( »گذاري را تسریع نمودفدرال) براي سیاست

  نماید:تري بازگو میرا در اصطالحات خاص مسئلهکه این 
  

شکاف بزرگی در دولت وجود دارد و به جز وزارت دارایی، ظرفیت کوچکی براي نوآوري سیاست در خدمات عمومی موجود 

در وزارت دارایی جدا کرد، کن  5از کن هنريهاي دولت ، بخش بزرگی از سررشته کار را در وزارتخانه4است. جان هوارد

  هنري اصرار داشت که سررشته کار حفظ شود.
  

بحث شده در باال، ویژگی خاصی در بستر حاضر دارد زیرا که تدوین مجدد » از درون تهی نمودن«حال، پویایی  هر در

)، Milligan & Tiernan, 2011: 396» (اردهاي نیازمند ارتباط دکامالً با تسکین فقر براي افراد و خانواده«سیاست مسکن 

مشخص شده است. تغییرات مشابه دیگر در  1996اي که با شمول مسکن در وزارتخانه فدرال امنیت اجتماعی از سال توسعه

منطقه شاید حتی پیامدهاي منفی شدیدتري داشته است، در شرایطی که نهادهاي مسکن دولتی  ساختار دولت در سطح دولت/

هاي بزرگی همچون نیو ساوت ولز و در ایالت 2010، پس از سال نهاديشان و حافظه گذاري مربوطهخبرگی سیاست پیشین و

  .اند ویکتوریا کامالً از بین رفته

  نوسان سیاست. 5-3

گردد، تخریب وارد بر ظرفیت صنعت از طریق کمبود استحکام و انسجام پدیدار می 2موضوع گسترده سومی که از جدول 

در سطح فدرال  2007را ببینید. این تا حدي، تغییرات سریع در دولت که از سال » ظرفیت منبع« ذیلموارد  -باشد سیاست می

-Ruddوزیري هاي پارلمانی (یعنی تغییرات نخستشامل تغییراتی در رهبري دولت در دوره –دهد تجربه شد را نشان می

Gillard ،Gillard-Rudd  وAbbott-Turnbull(ها . در عوض این تغییرات منجر به پیکربندي و دگرگونی سریعی در وزارتخانه

، »خانمانیمسکن و بی«، »مسکن«، که به گونه متنوعی به عنوان اند نفر داراي پرتفوي مربوطه بوده 10، 2007: از سال اند شده

داري وطه بعداً توسط چارچوب حکومتپیکربندي شده است. نوسان سیاست مسکن مرب» خدمات اجتماعی«و » مسکن اجتماعی«

تنها  فدرال استرالیا و ابهام اساسی درباره صحت عالقه مردم به مسکن حل و فصل شده است. بنابراین، تغییر دولت در کانبرا، نه

 هايهمان طور که در اصالحات طرح –را نشان دهد، بلکه  قابل استطاعتممکن است تغییري در سیاست در مسکن اجتماعی و 

ممکن است نشان دهنده این موضع باشد که چنین  -) Australian Government, 2014درج شده ( 2014اتحادیه در سال 

  اي حتی قانونی نیست.سیاست مردمی

                                                             
1. Terry 
2. Tingle 
3. Howard 
4. John Howard 
5. Ken Henry 
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 هاي بهبود ظرفیتهاي ظرفیت و استراتژيچالش ایجاد صنعت مسکن قابل استطاعت استرالیا:

  غیاب سیاست ضروري و چارچوب یارانه عمومی. 5-4

توان اندکی شک کرد که  که میموضوع دیگري که با نکته پیشین مرتبط است، اما شاید متفاوت از آن باشد، این است 

قرار دارد، کمبود ساده یک سیاست کارا و  2کننده جدول  هاي شرکت ظرفیت گسترده صنعت که در پاسخ مسئلهچهارمین 

هاي توسعه  باشد. برنامه منبع عمومی مورد نیاز براي پشتیبانی از چنین سیستمی می تأمینچارچوب یارانه و تعهد سیاسی به 

آغاز شدند (باال را ببینید)،  2010-2007 هاي و طی دولت سال اند بودجه شده تأمینظه که به صورت فدرال مسکن قابل مالح

به  2014-2012 هاي تر از آن بود که سکوي مستحکمی براي رشد بنیادي درجریان، ایجاد کنند. دوران سال عمرشان بسیار کوتاه

هاي اخیراً  در حفظ ظرفیت ها CHPبودجه عمومی بود که به وضوح چالش بزرگی به  تأمینگونه موثري، شاهد تناقض سریعی از 

هایی نمودند  جهت تغییر کسب و کار براي جبران چنین عواقب ویرانگري تالش شان اعمال نمود. افرادي بودند که آمده دست به

)Milligan, Hulse, Pawson, Flatau & Liu, 2015نمایان شده بخش  ). اما با درنظر گرفتن وضعیتCHP مایگی  و کم

المللی همتا کامالً در تنگنا باقی  هاي بین ها به شیوه برخی سازمان دهی به قطع بودجه مبناي دارایی آن، این بخش در پاسخ

یتی هستند، کنندگان از نظر مالی، در موقعیتی بسیار دور و با فاصله از مثالً چنین موقع ترین تهیه ترین و ایمن ماند. حتی بزرگ می

هاي بازارمحور، در برابر تهدید  از طریق حرکت به سمت استراتژي اند تر مسکن موجود در لندن که توانسته هاي بزرگ انجمن

  ).Manzi & Morrison, 2017مقابله کنند ( 2010اعمالی بودجه کاهش یافته دولت پس از سال 

  گیري نتیجه. 6

استرالیا جهت  قابل استطاعتبراي تشخیص آمادگی صنعت مسکن » ظرفیت«این مقاله در جستجوي این بوده تا از مفاهیم 

» صنعت«اي در نشان دادن مشکل سیاست ملی شناخته شده و در حال رشد، استفاده نماید. در ایجاد مفهوم  ایفاي نقش گسترده

ات و نهادهاي حامی، دیدگاه جامعی از چگونگی ایجاد و حفظ شدن مؤسساي از  عنوان یک سیستم دربردارنده تعامالت رشته به

ظرفیت سیستم اتخاذ نموده ایم. در بستر مطالعات مسکن، چارچوب پژوهش، یک ارزیابی چندبعدي از شیوه اداره، زیرساخت، 

موثر، الزم خواهند  استطاعتقابل که براي حمایت از یک صنعت مسکن  نماید هاي سازمانی عرضه می سازي و صالحیت شبکه

هایی همانند نیوزیلند و کانادا، که در  بود. چنین چارچوبی در کشورهایی وراي استرالیا نیز طنین خواهد داشت؛ براي مثال در حوزه

براي حمایت از دولت به طور » صنعت نوپا«دالیل  کننده کوچک هستند و دارایی کمی دارند، و هاي تهیه حال حاضر سازمان

کننده، در حین عدم موفقیت در توجه کافی  هاي تهیه هاي سازمان ها و روال گذار بر صالحیت ابهی معتبر هستند. تمرکز سیاستمش

آفرینی ناکامل  تر، تحلیلی از قابلیت و اثربخشی سیستم ایجاد خواهد نمود که به شکل مشکل پیرامونی گسترده» اکوسیستم«به 

  باشد. می

، خود چارچوب قابل استطاعتات مسکن مؤسسکننده در نقش بالقوه  عنوان یک عامل محدود به» تظرفی«عالوه، بررسی  به

تري از یک دیدگاه اقتصادي  آورد، تحلیلی که به گونه متداول به تحلیل یک عنوان می نهاديتحلیلی نامعمولی است که یک لنز 

شرطی بنیادین  بودجه واقعی دولت (یا حمایت معادل منبع) پیش تأمینکنیم که  یا اجتماعی دیده شده است. البته ما اذعان می

شان. درهرحال، همان طور که  باشد، چه برسد به گسترش می قابل استطاعتهاي مسکن  براي عملیات پایدار در جریان سیستم

و نیز محدودیت  هادينتواند ناشی از فساد  ها بر تحقق قابلیت صنعت، می تجربه اخیر استرالیا به تصویر کشیده، محدودیت

، قابل استطاعتکنش پویاي این عوامل باشد. شواهد ما حاکی از آن هستند که مسکن اجتماعی و  گذاري، و از برهم سرمایه

هاي  رنگ شدن آژانس تري پیرامون از درون تهی شدن دولت و کم دهنده متون گسترده شدت نشان عنوان یک زمینه سیاست، به به

  مداخالت نمودن لحاظ براي دارد وجود رشدي به رو تمایل که است شده وخیم خاطر بدین این که کنیم می بحث ما باشد. می دولتی
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  اي از سیاست رفاهی، و نه براي مثال زیرساخت پربار. عنوان زیرمجموعه مسکن به

آن) را نادیده بگیرند،  توانند ضرورت اساسی حمایت مالی (یا معادل نمی اي از طرف دیگر، در حالی که آنها به شکل مسئوالنه

هزینه  توانند از طریق اصالحات سازمانی کم کنند، می اقرار می قابل استطاعتهایی براي رشد مسکن  هایی که به آرمان دولت

شان  ، مشارکتی واقعی در تحقققابل استطاعتمالی خصوصی  تأمینهایی براي  هاي وام، مقررات متعادل و کانال همانند ضمانت

  د.داشته باشن

هایی به ایجاد  در چه زمینه» ظرفیت محدود«مان بازگردیم:  هاي ابتدایی پژوهش بندي مقاله، اجازه دهید تا به پرسش در جمع

هاي سیاست استرالیا در این گستره ادامه  ، بر چالشقابل استطاعتیک عامل محدودکننده در حوزه غلبه سهم یک صنعت مسکن 

کننده مطرح کردند، پژوهش ما حاکی از  هاي تهیه گذاران با درنظر داشتن سازمان را سیاستدهد؟ در حین این که این پرسش  می

اي وجود داشته باشد که کمتر مورد  تري، ممکن است ظرفیت قابل مالحظه هاي بزرگ آن است که حداقل در میان چنین سازمان

همان  –اي براي این پرسش وجود دارد، زیرا  عمده 1»غمرغ و تخم مر«تري، یک بعد  استفاده قرار گرفته باشد. به صورت گسترده

تواند  کننده تنها زمانی می ظرفیت تهیه -شود دیده می 2007-2010هاي  هاي دولت در دوران سال طور که در پاسخ به برنامه

هاي مرتبط  فههاي حقیقی و رو به وخامت ظرفیت، در مول هایی وجود داشته باشند. در این حین، کاستی ایجاد شود که فرصت

هاي ما با این استدالل مطابقت دارند که این بیشتر عوامل خارجی شامل  . بنابراین یافتهاند ات مربوطه پدیدار شدهمؤسسدولت و 

   کننده. هاي تهیه ، و نه ظرفیتاند در استرالیا جلوگیري نموده NFPکه از توسعه تهیه مسکن  اند یک نظام سیاست ملی ضعیف بوده

، قابل استطاعتهاي ظرفیت صنعت مسکن  گردیم، پیامدهاي سیاست مربوط به محدودیت به پرسش کلیدي دوم مقاله بازمی

مان را خالصه نماییم که تحت سه عنوان گنجانده  برخاسته از پژوهش» مطالبات سیاست«چه مواردي هستند؟ ما قصد داریم 

آوردنی وجود دارد  کافی، منسجم و تاب قابل استطاعتمنبع و سیاست مسکن  تأمینشوند. ابتدا، نیاز واضحی به یک چارچوب  می

درآمدتر  هاي کم که بر مبناي پذیرش این امر هستند که نیروهاي بازار، به خودي خود، مسکن مناسب کافی براي استرالیایی

کننده صنعت، به  و قسمت تهیه فراهم نخواهند نمود. دوم این که این پژوهش بر ضرورت رهبري بهبود یافته از جانب دولت

تر، استانداردها و مقررات احیا شده  نماید. سوم و به گونه خاص گذاري تخصیص یافته، تاکید می همراه اعاده ظرفیت سیاست

  . اند صنعت، مورد تقاضا قرار گرفته

ستراتژي سیاست، براي باشد، نشان داده که توسعه رهبري صنعت و ا در کل، مرور ما از ظرفیت که به وسعت سیستم می

ترند. برآوردهاي  کننده اساسی هاي داخلی تهیه اساسی هستند، و از غلبه بر هر کمبودي در ظرفیت NFPکننده  تحقق قابلیت تهیه

هایی در  تر سیاست، بازار و جامعه مدنی جدا شوند، چنین آژانس توانند از بسترهاي گسترده کننده بخش سوم، نمی هاي تهیه ظرفیت

  شوند. بسترها توسعه یافته و سازگار میاین 
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  مقدمه. 1

 حق سلب و اخراج در برابر از ساکنان مسکن، محافظت تولید افزایش معناي به مسکن قابل استطاعت بحران حل

است.  مسکن قابل استطاعترفتن و فقدان و کمبود موجودي و سرانه فعلی  دست از از جلوگیري و دعوي اقامه

 شیکاگو، در اجتماعی توسعه مالی سسهؤم ، یکاجتماعی گذاري سرمایه در خصوص شرکت موردي مطالعه این

 ،حفاظت بهبود و ارتقاي براي ییها دهد که نشان دهد یک سازمان چگونه از استراتژي می را ارائه ییها نمونه

 درآمد در شرایط واجد خانوار پنج از یک مورد کند. فقط می استفاده یارانه موجودي و سرانه مسکن بدون در ویژه به

 دولتی مسکن اخذ مزایاي به قادر که خانوارهایی براي ).Kingsley, 2017( کند می زندگی اي یارانه مسکن

کند.  می بازارها فراهم از بسیاري را در مسکن قابل استطاعت از اي عمده بخش اي یارانهاي  نیستند، مسکن اجاره

 براي جامعه توسعه و مسکن قابل استطاعت توسط متخصصین را ها استراتژي و ها شیوه این تطبیق مطالعه این

 موردي مطالعه این که طوري کند. به می تسهیل اجتماعاتشان، در مسکن حفظ مشابه يها چالش به رسیدگی

امور مربوط  در بشردوستانه همگی و مالی مدنی، مؤسسات رهبران محلی، و ایالتی گذاران سیاست دهد می نشان

  .دارند نقش مسکن حفاظت به

  

  

  

  
  

                                                             
1. Reynolds, K., Edmonds, L. & Poethig, E. (2019). Innovative Financing Approaches for Affordable Rental Housing in the 
Chicago Region: A Case Study of Community Investment Corporation. Urban Institute.  



 

 

 1399ماه تیر |54شماره  |یازدهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

120 

متمرکز  ،اي اجاره استطاعتمسکن قابل و حفاظت  بخشی توان مالکیت، براي وام ارائه بر 1گذاري اجتماعی شرکت سرمایه

 1974 سال در گذاري اجتماعی شرکت سرمایه .شیکاگو شهري حوزه بدون یارانه، در مسکن قابل استطاعت خصوص به ؛است

ترین شرایط را داشتند.  شد که سخت تشکیل کانتی کوك یی ازها محله در وام محصوالت ارائه براي محلی، مالی مؤسسات توسط

 مسکن ارائه ،مسکونی واحد 62000حفاظت از  و بخشی توانبراي  دالر میلیارد 4/1 ، باگذاري اجتماعی سرمایهشرکت  زمان آن از

اي  شده سازي بومی بسیار رویکرد گذاري اجتماعی شرکت سرمایهاست.  کرده نفر فراهم 155000 براي قابل استطاعتاي  اجاره

 مؤسسه مالی توسعه اجتماعیبزرگ،  مقیاس دهد و در می ارائه کانتی کوك و شیکاگو منطقه محالت به را دارد که خدمات عمیقی

 سسهؤم 40یی از ها گذاري سرمایه با گذاري اجتماعی شرکت سرمایه. )Balboni and Travers, 2017( است مناسب بودجه با

یک  عنوان بهکنند.  خود جمع می اي عاریههاي  فرآورده از حمایت براي را ها بودجه این سرمایه شده است که تأمینمحلی،  مالی

دادن روي امالك چندخانواري (متعلق به چندنفر ـ آپارتمان) مشهور است،  دلیل وام به که دیرینه مؤسسه مالی توسعه اجتماعی

زمان خبر  گذشت با ها و برنامه سازمان رشد چگونگی منطقه، از بازار از گذاري اجتماعی شرکت سرمایه درك و تجربه ها سال

  دهد. می

 این بر سازمان این .کند می استفاده خود حفاظتی اهداف به دستیابی براي بازار از زیادي حد تا گذاري اجتماعی شرکت سرمایه

 ها خانواري و آپارتمان چند سازهاي و ساخت گذاري سرمایه يها تواند هزینه نمی صرفه به ي مقرونها کند که اجاره می فعالیت فرضیه

 سرمایه توانند می ها که اجاره آنجا از. کند تأمین را بخشی توان يها هزینه تواند می اي ي محلهها که اجاره حالی کند در پشتیبانی را

ي ها صندوق مالی و این منابع .شوند می بازپرداخت گذاري اجتماعی شرکت سرمایه هاي را فراهم کنند، وام بخشی توانبراي  اولیه

  .کند حفاظت زمان طول در را اضافی يها واحد سازد می قادر را گذاري اجتماعی سرمایهشرکت  ،رجعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در
2  

 شهر توسعه و ریزي برنامه اداره کارمندان همراه به ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه کارمند 8 با مؤسسه شهر ،2018 پاییز در

 همچنین و یافته ساختار نیمه يها مصاحبه از شده آوري جمع مصاحبه کرد. اطالعات 3»الویت انرژي« انتفاعی غیر شرکت شیکاگو و

                                                             
1. Community Investment Corporation (CIC)  
2. Urban Institude 
3. Elevate Energy 

 JPMorgan Chaseبا  2رمؤسسه شه همکاري

 در JPMorgan Chaseبشردوستانه  يهاگذاريارزیابی سرمایه و رسانیاطالع سال است که براي پنج از بیش مؤسسه شهر

برنامه  یک ،)PRO يها محله( هامحله افزایش فرصت در براي مشارکت، موارد این از کند. یکی می با وي همکاري ي کلیدي،هاطرح

فردي است که با  به منحصر يهاچالش براي عرف هاي از چاره و پشتیبانی شناسایی براي سالهمیلیون دالري، برنامه پنج 125

(مؤسسه مالی توسعه اجتماعی)  جامعه توسعه مالی مؤسساتمتحده مواجهند، که همراه با  ایاالت شهرهاي در محروم يهامحله

رسانی به اطالع براي شواهد وها داده از استفاده شامل همکاري این باشد. اهدافتالش، می این در مهم شرکاي عنوانبه

 هستند یا خیر، و مطلوب تایجن به دستیابی حال ي آن درهابرنامه آیا اینکه ارزیابی ،JPMorgan Chase بشردوستانه يهاگذاريسرمایه

مؤسسه مالی توسعه  در خصوص موردي مطالعه این .باشدعمل، می و بشردوستانه اعمال ،سیاست تربزرگ يهازمینه در رسانیاطالع

 الگویی عنوانبه تواند ، میصرفهبهمقروناجاره  براي مسکن هزینه تأمین نوآورانه يهااستراتژي از استفاده با با زمینه شیکاگواجتماعی 

کشور  سراسر در جامعه محوریت با غیرانتفاعی مسکن يها سازمان محلی و يهادولت ی،مالی توسعه اجتماع هايمؤسسه سایر براي

 عمل نماید.
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 شیکاگو: منطقه در قابل استطاعت اياجاره مسکن براي مالی نوآورانه رویکردهاي

 گذاري اجتماعی سرمایه شرکت موردي مطالعه

که در رویکردهایی  و راهبردهاگیري  منجر به شکل، مسکن قابل استطاعت مالی تأمین نوین يها مورد مدل در ادبیات بررسی

قرار  مطالعه مورد کهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه يها برنامه کلیه در استراتژي چهار ما شد، شده است.گزارش آورده خواهد 

 استفاده و ها مشارکت اعمال و پیگیري محلی، شرایط به پاسخگویی فعاالنه و کنشگرا، برنامه پیدا کردیم: توسعه ،دادیم

 .محلی و ایالتی فدرال، سیاست يها اهرم از استراتژیک

 حامیان ،خصوصی و دولتی شرکاي با مالقات هنگامگذاري اجتماعی  : شرکت سرمایهفعاالنه و کنشگرا برنامه توسعه 

 ایجاد براي دیگر نفع ذي یک منتظر اینکه جاي دهد. به منابعی را ارائه می وها  ، ایدهمسکن قابل استطاعت سازان انبوه و

گذاري اجتماعی  شرکت سرمایه باشد، مسکن قابل استطاعت از توسعه حمایت براي جدید يها برنامه و سیاست

ایده را براي  گیري شکل مرحله کند، سرمایه عملیاتی می مسکن قابل استطاعت براي بودجه گسترش براي را ییها برنامه

 .دهد می ارائه کار گسترش از قبل را موفقیت از و شواهدي ،راهبري این رویکرد یافته

   دیرپایی  روابط و عمیق دانش ازگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه کارمندان پرسنل و :محلی شرایط به بودن پاسخگو

 یک باگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه .دهد می ها وام در آن مؤسسه مالی توسعه اجتماعی که ندبرخوردار محالتی در

دهد، شناسایی  می قرار تأثیر تحت را منطقه مسکونی که این کند تا گرایشات ، همکاري میDePaulمحلی،  دانشگاه

، بر اساس درك حاضر از گذاري اجتماعی شرکت سرمایه دعوي، اقامه حق بحران سلب دنبال به مثال، عنوان به .نماید

 اضافه کرده است. خود وام عواید مسکن، به بومی توسط بحران يها کردن محله ثبات بی چگونگی

 کند و می همکاري مسکن قابل استطاعت سایر فعاالن در باگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه :مشارکت اعمال و پیگیري 

صورت  هگیرد تا ب کار می هاهرم ب عنوان بهمالی را  سساتؤو م دولتی خصوصی، غیرانتفاعی، هاي سایر شرکت تخصص

 .کند دنبال این بخش براي را مشترك اهداف  کارآمدتر

 متن ازگذاري اجتماعی  : شرکت سرمایهمحلی و ایالتی فدرال، گذاري سیاست يها اهرم از استراتژیک استفاده 

و پیشبرد  ها برنامه هدایت براي ابزاري عنوان به ایالتی و فدرال يها سیاست از آگاهی همچنین شیکاگو و منطقه سیاست

 کند. می استفاده آن بازار بر مبتنی رویکردهاي

 دهد، بسیاري می تشکیل متحده ایاالت در را مسکن قابل استطاعت سرانه از درصد 75 تقریباً بدون یارانه مسکن که حالی در

 است. سایر کیفیت با و ایمن مناسب، مسکن فقدان آنها ترین مهم دهند، می قرار خود الشعاع تحت را مسکن نوع این ها چالش از

ها)  چندخانواري (آپارتمان يها خانه بخشی توانخرد است که به  مقیاس در ها خانه صاحب بودجه براي فقدان طیفی ازها  چالش

 گیرند.  بینی را در بر می پیش غیرقابل عملیاتی يها واحدها در اثر هزینه دادن دست پردازند، تا از می

  شیکاگو مسکن بازار وگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهتنظیم زمینه: . 2

 وام برنامه :دهیم می قرار بحث و بررسی مورد راگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه برنامه پنج ما موردي، مطالعه این در

مؤسسه مالی خانواري و همکاري مشارکتی  تک توسعه مجدد اجاره برنامه(واحده  4 تا 1 هاي نوین ي (آپارتمانی)، پروژهچندخانوار

صندوق فرصت و  انرژي مصرف در جویی صرفه وام دیده، برنامه هاي آسیب نوین ساختمان پروژه ،)توسعه اجتماعی

 متداول جوامع از بسیاري در را پوشش داد کهاي  اجاره مسکن قابل استطاعت اصلی چالش ما پنج . تحقیقاتها گذاري سرمایه

دهیم.  مطابقت می گذاري اجتماعی شرکت سرمایه برنامه پنج توسط شده با رویکردهاي ارائه ي مسکن راها سپس این چالش. است

 از را ما تعمیق و درك تا شد خواهد برجسته موردي مطالعه طول در رویکرد هر. شده است خالصه 1 شکل در رویکردها این ما

  کند. تقویت گذاري اجتماعی شرکت سرمایه توسط آن اجراي نحوه
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  ها چالش

  رویکردها

دهی عملی  وام رویکرد

  کنشگرا و پیشگیرانه

 مالکان با روابط

  ها ساختمان

/ برنامه از خالقانه استفاده

  دولتی و منابع ها بودجه

 براي 1استفاده از آزمونه

  مالی هاي فرآورده تست

کیفیت،  با کمبود مسکن

  ایمن، متعارف

  يچندخانواربرنامه وام 

  واحد) 100- 5(اي  هاي اجاره ساختمان

    

 هاي فرآورده کمبود و فقدان

  مالی متعارف

  واحدي 4–1هاي نوین  طرح

  واحدي) 4-1خانواري کوچک (چندهاي  ساختمان

  

واحدها به دلیل  کمبود و فقدان

  نشده نیازهاي مالی برآورده

  دار هاي مشکل هاي نوین ساختمان طرح

  واحد یا بیشتر 5اي با  هاي کوچک چندخانواري اجاره ساختمان

  

 به واحدها فقدان و کمبود

  متغیر اجرایی يها هزینه
  جویی در مصرف انرژي صرفه  

  واحد) 100-5اي ( هاي چندخانواري اجاره ساختمان

 در واحدها فقدان و کمبود

  باال يها هزینه با محالت
  ها گذاري صندوق فرصت سرمایه  

  قابل استطاعت بدون یارانهاي  مسکن اجاره بهسازي براي حفاظت ومؤسسه مالی توسعه اجتماعی  . رویکردهاي1 شکل

  

 بهاي  منطقه نفعان ذي مشارکت عنوان هب ،2پیمان صیانت درباره ما ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه يها برنامه بر عالوه

مسکن قابل  حفاظت را در استراتژي وها  داده تحلیل و تجزیه بخشی، بین همکاري کهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه رهبري

 وام واحده، برنامه 4-1هاي نوین  پروژه توسعه در مهمی نقش پیمان، پردازیم. این می نیز به بحث ،کند می تسهیل استطاعت

 محلی، يها آوردن دولت هم گرد ایفا کرد و همچنان به ،ها گذاري صندوق فرصت سرمایهو  انرژي مصرف در جویی صرفه

  دهد.  کنند، ادامه می می تالشاي  اجاره مسکن قابل استطاعت حفظ براي انتفاعی و سران گروه مسکن که غیرانتفاعی،

 شرایط باگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه رویکردهاي ،CDIF پیمان به واسطه چه و وام اعطاي يها برنامه طریق از چه

 متحده ایاالت در مالی شیکاگو مرکز ،مثال شود. براي می شیکاگو تسهیل منطقه و شیکاگو شهر ایلینویز، ایالت ویژه مختلف به

 مورد شیکاگو در تاریخ دیگر، سوي از .دهد می دسترسیگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه مالی اتمؤسس از بسیاري به و است

 ،عمومی يها بخش در مسکن تفکیک به پرداختن براي 3گاوتراکس تصمیم ازاي  نمونه ،مسکن در یکاتسیستم نژادي تبعیض

  4فدرال کمک کرد. يها صندوق از خالقانه استفادهکردن باب  باز خود کرد و به مسکن يها برنامه در ارائه نوآوري به وادار را شهر

اي  اجاره جمله رواج مسکن از شیکاگواي  منطقه مسکن متمایز بازار يها ویژگی برگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهاقدامات 

 شامل شهرستان ،کانتی کوك دارد. در تمرکز نهادي، قابل استطاعت واحدهاي مسکونی زیاد تعداد چندخانواري (آپارتمان) و

 در .کنند می چندخانواري (آپارتمان) زندگی ساختمان یک در ساکنان افتاده است که سه نفر از چهار نفر از دور شهر 29 و شیکاگو

 ي (آپارتمان) واقع شدهچندخانوار يها ساختمان شده، در زده واحد مسکونی تخمین میلیون 3/1 از میلیون 1 حدود شیکاگو، شهر

 چهار دو تا يها ساختمان 2012 سال در که دهد می نشان) 2012(دپائول  در دانشگاه مسکن مطالعات مؤسسه . تحقیقاتاست

  مسکن حیاتی اختصاص داده بود ـ منبع را به خود کانتی کوك در متوسط و درآمد کم يها محله واحد در 276000 از بیش واحدي

                                                             
1. Pilot 
2. The Preservation Compact 
3. Gautreaux 
4. “The Gautreaux Lawsuit,” BPI, accessed February 8, 2019, https://www.bpichicago.org/programs/housingcommunity-
development/public-housing/gautreaux-lawsuit/. 
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 شیکاگو: منطقه در قابل استطاعت اياجاره مسکن براي مالی نوآورانه رویکردهاي

 گذاري اجتماعی سرمایه شرکت موردي مطالعه

  .قابل استطاعتاي  اجاره

 به اما براي منطقه است، مسکن قابل استطاعت مهم مؤلفه یک ي (آپارتمان)چندخانوار مسکونی بنابراین موجودي و سرانه

 تا دو بین مهایی) با واحدهاي ک (آپارتمان چندخانواري مسکن خصوص هب ؛باشد دعوي می اقامه حق سلب بحران تأثیر تحت شدت

 هاي واحدهاي ساختمان از درصد 32 به ، نزدیک2011 تا 2005 هاي سال بین دهد می دانشگاه دپائول نشان تحقیقات .واحد چهار

دعوي  اقامه حق سلب قرار تأثیر متوسط، تحت درآمد با مناطق در درصد 22 ، وکانتی کوكدرآمد  کم واحدي در جوامع چهار تا دو

 متوسط طور به، 2015و  2012 هاي سال بین کانتی کوك ).Institute for Housing Studies., 2012: 1(قرار گرفته بودند 

  1داد. دست واحدي از چهار یا دو هاي در ساختمان رااي  اجاره واحد 5709 ساالنه

با بهبود و بهسازي  منطقه دعوي، این اقامه حق سلب بحران دادن سرانه و موجودي مسکن در نتیجه دست از بر عالوه

 سرعت ها به مسکن در آن کنند که ارزش می فعالیت قوي بازارهاي نواحی این منطقه در از شد. برخی رو همسکن روب بازار نابرابر

 . دراند ها مواجه و همچنان با تخلیه کنند حفظ خود را جمعیت تا هستند تالش در محالت سایر که حالی در ؛است افزایش حال در

که بر  ؛حال افزایش است درمسکن،  يها هزینه افزایش ، بادرآمد کمان مستأجربر  2تغییر مکان ، فشارکانتی کوك مناطق از برخی

 از برخی در دعوي اقامه حق سلب متمرکز فعالیت يها زمینه زمان، هم گذارد. مسکن در آینده تاثیر می مالی در تهیه تأمینتوانایی 

 ,.Institute for Housing Studies(دارد ادامه گذاري همچنان سرمایه افزایش براي جاري يها شیکاگو و چالش يها محله

2012.(  

ها صرف اجاره  سوم درآمد آن یک از بیش است و سنگین کانتی کوكان مستأجراز  درصد 53 براي ، میزان اجارهنهایتاً

 و مدارس به دسترسی با در محالتی خصوص به ،مسکن قابل استطاعت کشور، عرضه سراسر مناطق از بسیاري مانند 3شود. می

 وها  چالشوسیله  هب ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه يها برنامه و ها استراتژي .کند برآورده را تقاضا تواند کیفیت نمی مشاغل با

 دهی وام بر سازمان این تمرکز ،شود داده می شرح زیر در که طور همانشوند.  روز می بهشیکاگو اي  منطقه مسکن ي بازارها فرصت

  کند. می برآورده را مهماي  منطقه نیاز ي (آپارتمان) است که یکچندخانوار مسکن قابل استطاعت حفظ و

اندرکاران  دست با مصاحبه وگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه مهم يها برنامه از ما تحلیل و تجزیه محلی، شرایط این وجود با

شرکت  که ییها استراتژي که دهند می نشان »الویت انرژي« و کارکنان شیکاگو داري، شهرگذاري اجتماعی شرکت سرمایه

مالی  هاي مؤسسه ،مسکن قابل استطاعتکنندگان  تأمینشهرها،  هایی براي درس عنوان به ،برد می کار بهگذاري اجتماعی  سرمایه

  است. انتقال دیگر قابل بازارهاي در غیرانتفاعی يها سازمان و توسعه اجتماعی

  یارانه بدون قابل استطاعتاي  اجاره مسکن و بهسازي صیانت. 3

کنند  می استفاده بازارمحور رویکردهاي از که ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه وام اصلی برنامه دو رویکردهاي بخش، این در

 توسعه واحده: برنامه 4-1 هاي نوین و خالقانه ي (آپارتمان) و پروژهچندخانوار وام را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد: برنامه

 کیدأبرنامه رویکردهایی را ت هر شیکاگو. براي مؤسسه مالی توسعه اجتماعیهمچنین همکاري  و 4خانواري تکاي  مجدد اجاره

  بتوانند ها) (شهرداري شهري يها دولت و ،استطاعت قابل مسکن نظران صاحب ،اجتماعی توسعه مالی يها مؤسسه که کنیم می

                                                             
1. Dawn Reiss, “Here Comes the Neighborhood: How a New Model for Local Investment Has Chicago’s South Side on the 
Move,” Politico, accessed February 26, 2019, http://www.politico.com/sponsor-content/2018/05/herecomes-the-neighb 
orhood?cid=201805sw. 
2. Displacement 
3. Gail Marks Jarvis, “Why Half of Cook County Renters Pay More than They Can Afford in Rent,” Chicago Tribune, May 
11, 2017, http://www.chicagotribune.com/business/ct-affordable-rental-shortage-study-chicago-0511-20170510-story.html. 
4. Single-Family Rental Redevelopment Program 
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  از آن استفاده کنند. اي  اجاره مسکن قابل استطاعت براي مواجهه با هر چالشی در زمینه

  و بدون یارانه قابل استطاعتي (آپارتمان) چندخانواراي  کیفیت امالك اجاره به پرداختن ارائه وام براي. 3-1

  ایمن، کیفیت، متعارف با کمبود مسکن :چالش

  1دهی عملی کنشگرا و پیشگیرانه وام رویکرد  )آپارتمان(چندخانواري  وام برنامه

  ها ساختمان مالکان با روابط

  

 ترین بزرگ از یکی ،است متحده در ایاالت مسکن قابل استطاعت از مهمی بدون یارانه منبعاي  اجاره مسکن که حالی در

 ي (آپارتمان) کوچک برايچندخانوارهاي  که ساختمان دارد وجود آشنا روایت یک 2.است آن ایمنی و کیفیت آن يها چالش

 وام ـ اجرایی از اداري باالي يها هزینه و خطرات دلیل به مالی سرمایه دارند و مؤسساتبهسازي فیزیکی مشکل دسترسی به 

یک  گذاري اجتماعی شرکت سرمایه 3ي (آپارتمان)چندخانواراوراق وام  ،حال این با .کنند می خودداري امالك گونه این به دادن

 ساختمان مالکان ،2018 سال در .است داشته درصد 3 بازدهی ،2017 مالی سال در مثال کند. براي بازده و درآمد خالص ایجاد می

 قابل استطاعتاي  واحد اجاره 1880 از بیش بخشی توانبراي گذاري اجتماعی  شرکت سرمایهي (آپارتمان) چندخانوار يها وام از

  .)Willis and Capperis, 2016( اعطا شده بود کانتی کوكو پایین  متوسط درآمد با يها خانواده کردند که به استفاده

 آپارتمان(ي چندخانواروام  ها و اجزاي برنامه بخش(  

 .شد استفادهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه توسط که بازارمحوري است رویکرد ها نشانگر ي به آپارتمانچندخانواروام  برنامه

 ارائه امالك براي و با صاحبان دهد می آن وام در کند که می شیکاگو استفاده منطقه محالت مورد عمیقی در دانش برنامه از این

(وام مسکن) براي  رهنی اولیه کوچک چندخانواري ارتباط دارد. این وام بودجه هاي ساختمان صاحبان به سودآور دهی وام خدمات

 بهبود و بهسازي توانند براي می ها کند. وام می واحد را فراهم 100 تا 5 خصوصی، از بخش به متعلقاي  اجاره اعتبار مسکن تأمین

 قرار گیرند. در  امالك، مورد استفاده بخشی توان و مجدد گذاري طریق مالکیت، سرمایه ، ازقابل استطاعت ذاتاًاي  اجاره مسکن این

 باید مالکان که معناست بدان و این ،کنند ، پرداخت میبخشی توان از قبل میزان تخمین وام را به فقط ها بانک از بسیاري که حالی

 بر اساس مقادیر ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایهیید أبیابند، مهرت بخشی توان يها سایر هزینه پرداخت براي دیگري هاي روش

کردن مالکان به  داشتن واحدها، با وادار صرفه نگاه به به مقرون نیازيگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهخواهد بود.  بخشی تواناز  پس

 در خصوص نباشد، به مناسب بازارها سایر براي است ممکن برنامه جنبه هاي دیگر ندارد. این روشیا  نامه امضاي موافقت

  باشند. می سازي اعیان خطر معرض در که ییها مکان

 شرکاء نفوذ اعمال  

گذاري اجتماعی  شرکت سرمایهداشتن نقدینگی در دفاتر مالی،  نگاه (آپارتمان) و يچندخانوار وام برنامه مالی مؤثر تأمین براي

شرکت  ،ماه سه هر در .کند می کنند، حفظ می تأمین سرمایه را دالر میلیون 258مالی را که  مؤسسه 37گذاران با  سرمایه روابط

کند و یک حراج (فروش) اوراق ترتیب  قبول را تعریف می شرایط و قابل واجد يها هایی از وام مجموعهگذاري اجتماعی  سرمایه

                                                             
1. Proactive and preventive “hands on” lending approach 
2. Erika Poethig, Liza Getsinger, Josh Leopold, Graham MacDonald, Lily Posey, Pamela Blumenthal, Reed Jordan, and 
Katya Abazajian, “Mapping America’s Rental Housing Crisis,” Urban Institute, last updated April 27, 2017, http:// 
apps.urban.org/features/rental-housing-crisis-map/. 
3. Multifamily loan portfolio 
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 شیکاگو: منطقه در قابل استطاعت اياجاره مسکن براي مالی نوآورانه رویکردهاي

 گذاري اجتماعی سرمایه شرکت موردي مطالعه

 1/1 خدمات بدهی یک ضریب پوشش بها به اجاره( شده تثبیت ي (آپارتمان) روي امالكچندخانوار يها وام آن در دهد که می

گذاري  شرکت سرمایه فروش به از حاصل و درآمد شود می اعطاگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه گذاران سرمایه به) است رسیده

برجسته  گذار و الزامات سرمایه از تعهدات آنها کلی سهم با از اوراق را برابر بخشی گذاران سرمایه 1شود. واگذار می اجتماعی

شرکت  .باشد گیرنده به ازاي هر وام دالر میلیون 10 یا ساختمان یک براي دالر میلیون 5 تا تواند می ها کنند. وام خریداري می

 نامه طریق توافق نامه را از توافق کند و این می حفظماهانه را  يها مجموعه و وام خدمات يها مجموعهگذاري اجتماعی  سرمایه

) دهی وام  صندوق( وام گذاران در خزانه سرمایه به زیان و خسارتی هیچ 2001 سال کند. از می گذاران اداره سرمایه خرید اوراق با

  2است. وارد نشده

  

  

  

  

  

  

خوب
3  

شرکت  ،کند می گذاري سرمایه آن درگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه که مالی محالتی ثبات نوسانات و عدم دلیل به

 گذار سرمایه هاي زیان مدیریت و خود وام دارد براي تضمین موفقیت اختیار دیگري که در ابزارهاي ازگذاري اجتماعی  سرمایه

شرکت  .است ساختمان با صاحبان عمیق روابط و جامعه در مدت مشارکت و تعامل طوالنی ابزار، کند. یک می استفاده

 :بیند می خود پیشگیرانه راهبرد براي کلیدي عنوان به را خود وام خدمات و عملکرد مالکان با خود روابطگذاري اجتماعی  سرمایه

ما براي کمک  ،شود می مشکل دچار کسی این است که وقتیاست،  آمیز موفقیت چنین دارایی ما این مجموعه دالیلی که از یکی«

. ندارد را ظرفیت و واقعاً توانایی] مالک... [ که ،باشد موردي یک است بفهمیم. ممکن را کنیم که مشکل می تالش حضور داریم و

  .»باشند میگیرنده  وام آن پذیرش بدهی به داریم که مایل ]مالکانی[ از چنین دوجین یک ما

 ساختمان، بالقوه مالک یک با کار درباره گیري تصمیم هنگام که سازد می خاطرنشان همچنینگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه

 زندگی کانتی کوكایالت  درگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه صاحبان اکثر .گیرد می جدي بسیار را نسبت به جامعه شناخت و دانش

آن انجام  در گذاري اجتماعی شرکت سرمایهگذاري  سرمایه خاص که محله این در است این مالکان ممکن که حالی در. کنند می

 .محل انس داشته باشد با انتظار دارد که مالکگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهنکنند،  زندگی شود می

و  هستند وقت تمام خانه صاحب ،باشند میگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه بودجه با هاي ساختمان صاحب که افرادي درصد 65  

 نحوه مورد در ساختمان صاحبان باگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه شوند. وارد قرارداد نمی ثالث عنوان شخص هساخت ب مدیر با

 اجاره نگهداري امالك و مدیریت ،بازاریابی نحوه در مورد امالك آموزش مدیریت کند و یک برنامه می امالك مشاوره مدیریت

 در باید کوچک مالکان ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه وام بینانه این است که براي پرداخت دهد. عملگرا و واقع می مسکونی ارائه

                                                             
1. John G. “Jack” Markowski, “Surprise! Most Affordable Rentals Are in Small Buildings,” Community Development 
Investments (e-zine), May 2015. https://www.occ.gov/publications/publications-by-type/other-publicationsreports/cdi-
newsletter/small-multifamily-rental-spring-2015/small-multifamily-rental-ezine-article-2-affordable.html. 
2. “How It Works: Investing in the CIC Multifamily Loan Program,” CIC (Community Investment Corporation), accessed 
February 8, 2019, http://www.cicchicago.com/invest-in-cic/how-it-works/. 
3. Good ROI 

 محلی شرایط به بودن پاسخگو

زیاد  مقدار از منديبهره براي را ییهاحلراهگذاري اجتماعی شرکت سرمایه :سرانه ساختمان چندخانواري (آپارتمان) کوچک

است؛  مفید نیز اجتماعی گذاريسرمایه شرکت براي کار این دهد.می ارائه کانتیکوك کوچک (آپارتمان) چندخانواري هايساختمان

 آورد. دستبه چندخانواري (آپارتمان) بازار در توانمیخانواري (خانه ویالیی)، اقتصادهاي مقیاسی را بازار تک با مقایسه در

کردند که می احساس ساختمان مالکین که کرد نشان خاطرگذاري اجتماعی : شرکت سرمایهشیکاگو بازار از ي مثبتهابرداشت

 .شدمیمنجر  مندبه اشتیاق مالکان ساختمان عالقه که رددا وجود شیکاگو بازار در 1»خوب بازگشت سرمایه« یک
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: کند می صورت توصیف را بدین آن گذاري اجتماعی شرکت سرمایه پرسنل از باشند. یکی امالك موفق مدیریت يها فعالیت

  و امالك معمولی محیط یک در که را مواردي تمام تعمیرات. و (فراشی) خدماتی کار ،مستأجر پایش داري،دفتر یا حسابداري«

   ».کنند می کسب را] خود[ درآمد] مالکان صاحبان ـ[است که اي  کنید، شیوه انجام آن استخدام می را براي دیگري مستغالت، فرد

 هاي سیاسی از اهرم استراتژیک استفاده  

 کوچک هزاران بانک این از قبل. داد نمی را بانکی ایجاد شعب اجازه 1984 سال تا که است فرد به منحصر نظر این از ایلینویز

 ،1974 سال درگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه وقتی .داشتند حضور محل در و شناختند می را داشت که محالت محلی وجود

 با مقابله به وجود داشت که مایل وام و انداز پس هاي بانک و عام کوچک مالی مؤسسات این (ائتالف) از شد، کنسرسیومی تشکیل

 از را خود تعهداتگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه .نداشت را کار این انجام براي الزم منابع تنهایی به اما بود، گذاري سرمایه عدم

 نماینده گذاري اجتماعی شرکت سرمایه مدیره هیئت اعضاي اکثر ،امروز. است کرده حفظ ملی واي  منطقه ،محلی هاي بانک

هاي  ها و عملکرد هستند. ویژگی Byline Bank و PNC Bank، CIBC جمله از متفاوت، امتیازهاياندازه و  یی باها بانک

 ،محالت عمیقاًگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه و استگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه عملکردهاي از ها بخشی اخالقی بانک

  .کند می درك ساختمان را صاحبان و امالك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یمان صیانتپ

 که براي شودمی رهبري غیرانتفاعی و خصوصی دولتی، رهبران و مشارکت گذاري اجتماعیشرکت سرمایه پیمان صیانت توسط

 ابتدا در و کند می فعالیت منطقه در 2007 سال کنند. این پیمان از شیکاگو فعالیت می منطقه قابل استطاعت دراي اجاره مسکن حفظ

 سرمایه و انواعی از هامحله براي پیمان این هاي نوینشد. طرح تشکیل شهري مجارستان اراضی مؤسسه و آرتور مک بنیاد توسط

 و انرژي مانند مسکن، يها هزینه رشد کردن محدود براي دنبال راهکارهایی کند که بسیار زیاد به آن نیاز دارد و بهمسکن را فراهم می

موردي  مطالعه این که در گذاري اجتماعیشرکت سرمایه برنامه صرفه نگاه دارد. این پنجبهقرونها را ماست تا آن امالك هايمالیات

این  ،حقیقت در .شوندمی مندبهره پیمان اعضاي توسط شده ایجاد يهااستراتژي وها مشارکت ازاند، مورد بررسی قرار گرفته کداًؤم

 وام واحده، برنامه 4-1هاي پروژه :شد تبدیلگذاري اجتماعی شرکت سرمایه برنامه سه به نهایت در که پیمان اقداماتی را راهبري کرد

 .فرصت گذاريو صندوق سرمایه انرژي در جوییصرفه

 کند: اصلی استفاده می رویکرد سه پیمان، از این

 مورد در توانند می سازندگان،چه  و مستأجر يهاگروه چه، شرکا همه که است متمرکز ییهابرنامه وها سیاست روي برنامه این)1

 تر بزرگ بازار و بدون یارانه، در ايیارانه که سازندگان مسکن قابل استطاعت این پیمان، فهمید مثال، عنوانبه. کنند توافق آنها

ها گروه این پیمان این .کردندمی دنبال جداگانه پیشنهادهاي براي را اما دولت ؛بودند دارایی بر مالیات کاهش به مندعالقه همه

 .کردند توافق یک مورد خصوص در و کرد جمع هم با را

کند. این امر در بر گیرنده دالرهاي حمایت می ،دهدرا ارتقا و ترویج می سیاستی که حفاظت از مسکن قابل استطاعت از)2

 دارایی بر مالیات و معافیت از، بخشیتوان هايفعالیت براي تخفیف ایجاد کد ،انرژي وريبهره سودمند بیشتري براي ارتقاء

 ، است.صرفه بودنبهاي از واحدهاي معین براي مقرونبا سهمیه هاییساختمان براي

 هم و خصوصی و عمومی پیمان از منابع این اي،اجاره هايساختمان انواع براي هزینه در جوییصرفه اقدامات بر عالوه)3

 در دهد تا امالك می تشکیل را ایالتی شهري و، فدرال دولتی يهاپیمان آژانس کند. این عنوان اهرم استفاده میهتخصص ب

 تعریف را ییها استراتژي امالك آن حفاظت از سپس براي ،دولتی را شناسایی کند يهاکمک دادن دست از خطر معرض

 کند.می
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بودجه و  گسترش توسعه عمومی) براي ي مالیها مؤسسهها ( مؤسسه مالی توسعه اجتماعی سایر با همکاري. 3-2

  کوچک هاي ساختمان در گذاري سرمایه

  مالی متعارف هاي فرآورده کمبود و فقدان :چالش

اي تک  توسعه مجدد اجاره واحده: برنامه 4-1هاي  پروژه

  مؤسسه مالی توسعه اجتماعی خانواري و همکاري

  دهی عملی کنشگرا و پیشگیرانه وام رویکرد

  ها ساختمان مالکان با روابط

  دولتی و منابع ها بودجه/ برنامه از خالقانه استفاده

  

 است، داشته پیشرفت رکود از پس بیشتر یا پنج ها) با تعداد واحدهاي ي (آپارتمانچندخانوار ساختمانهاي نوسازي که حالی در

درآمد متوسط  و درآمد کم جوامع در واحدي چهار تا دو هاي خانواري، ساختمان هاي تک ساختمان از بسیاري 2011 در سال

پیمان و شرکا و اعضاي گذاري اجتماعی  شرکت سرمایه ،اقتصادي رکود از فرومایه و پریشان حال باقی ماندند. پس کانتی کوك

هاي داراي شرایط نامناسب  بیشتري از ساختمان تعداد گذاري اجتماعی شرکت سرمایهخواستند که بفهمند چرا مالکان  می صیانت

صفر تقاضاي  یا کم بسیار تر و پایین مقادیر بر عالوه توسعه ندادند. ،ماند خالی مسکن سقوط از را که پس واحدي چهار تا یک

 خرید دنبال به ساختمان که مالکین متعارف براي بودجه که داد نشان پیمان صیانتخرید مسکن، پژوهش و تحقیقات 

 ،نتیجه جداگانه. در هاي ساختمان براي فقط اما ،است دسترس و موجود هستند در واحدي چهار تا یکاي  اجاره هاي ساختمان

 ،اند کرده اجاره تحت مالکیت داشته و را ها ساختمان صاحبانی که این واقعیت که این وجود با ،تر کوچک گذاران سرمایه از بسیاري

مجدد  توسعه برنامه گذاري اجتماعی شرکت سرمایه ،پاسخ در .توانستند همراه شوند داشتند، نمی قوي بسیار ي نقدینگیها جریان

 تا یک هاي مسئول براي ساختمان گذار هاي توسعه مجدد سرمایه گروه دائمی براي خانواري را تعریف کرد تا بودجه تکاي  اجاره

خانواري  تکاي  توسعه مجدد اجاره برنامه ایجاد حال درگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهطور که  نماید. همان تأمینواحدي را  چهار

هاي  بر سرانه که ییها مؤسسه مالی توسعه اجتماعی دیگر با ها ها و فعالیت تالش فرصتی به آن داده شد تا به صندوق وام بود،

 ترویج و ارتقاي توسعه باعث که کندمی سیاستی را فراهم و پشتیبانی اجتماعیگذاري شرکت سرمایهاز طریق این پیمان صیانت، 

و عملیاتی  اجرا یی راها که برنامه شودمی اعتماد کارکنان سیاسی، به رهبري در تغییر وجود شود. با منطقه می در مسکن قابل استطاعت

 انجام ما که است کاري این«گونه براي شهر شرح دادند: این را صیانت پیمان خدمات اجتماعی گذاريسرمایه شرکت سازند. کارمندان

 10 دریافت جايشهر، به بنابراین .کنیم توافق توانیم می چیزي خوب، همگی ما روي چه .گوییممی و کنیم می منعقد ما دهیم،می

 .کندمی دریافت یکی، باره این در توصیه و نظریه

جذب طیف  به آرتور مک بنیاد توسط گیري پیمان صیانتشکل که کند می خاطرنشان همچنینگذاري اجتماعی شرکت سرمایه

تعدادي پروژه خالقانه  آرتور مک بنیاد .است کرده کمک کنند،می همکاري انجمن این طریق از باال که سطح پرسنل و متنوعی از شرکا

انتقادي،  نظر سریع دست یابند. از هاي زودهنگام وو به موفقیت ،کند حرکت جلو به تواند همکاري می که این کرد و طرح نوین را آغاز

 که بدون معتقدندگذاري اجتماعی شرکت سرمایه کند. کارمندانمی حقوق پرداخت اداري کارمندان امور این پیمان، به اداره براي بنیاد

 در آرتور مک مالی يهابود. کمک خواهد دشوار ربسیا ها از سوي این پیمانکردن استراتژيکار تعریف و اجرایی اداري، حمایت این

 و هیئت کرد، جلب خود به را و حمایت افزوده بنیاد چشمگیر این پیمان پشتیبانی دستاوردهاي حال، این یابد. باپایان می 2019-2018

 .است منابع تأمین براي گذاريسرمایه مایل به حامی و گذاري اجتماعیشرکت سرمایه مدیره
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مؤسسه مالی  در همکاري براي پروپوزال را یک JPMorgan Chaseبپیوندند.  ،کردند در شیکاگو کار میواحدي  چهار تا یک

هر کدام از  براي دالري میلیون 5 بالعوض هزینه آن، ارائه کرد. کمک PROمحالت  از پروژه بخشی عنوان به ،توسعه اجتماعی

 مسکن خدمات و 1شیکاگو جامعه وام ، صندوقاجتماعیگذاري  شرکت سرمایه -مؤسسه مالی توسعه اجتماعیسه شرکاي 

 الزم بودجه تنها نه هزینه کمک بازار فراهم کرد. این این در مختلف يها چالش با مقابله دالر براي میلیون 5/1 2شیکاگواي  محله

بهسازي  يها مانند وام پرمخاطره ویژه و به اولیه معامالت کرد بلکه به می تأمین را هماهنگی، يها براي اقدامات و فعالیت

 25این نهاد جمعی  ،2017 تا 2013 سال از. بود کم بسیار خانه ارزش زیرا بود دشوار زمان آن کرد، در مساعدت می مسکن،

  .)von Hoffman & Arck, 2017( است داده وام درآمد کم مسکونی در جوامع واحد 593از حفاظت  حمایت براي دالر میلیون

 واحدي 4-1هاي نوین  هاي خالقانه و طرح اجزاي پروژه  

 میلیون 26 يخانوار یک صندوق وام تکگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهخانواري،  تکاي  اجاره مجدد توسعه برنامه طریق از

خرید اوراق استفاده نامه  توافق همان ازگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهکرد.  ي ایجادچندخانوار وام برنامه ساختار اساس بر دالري،

 خطر جبران کاهش نیاز براي مورد 25/1 بدهی پوشش که با نسبت ،پیشنهاد داد خانه ارزش از درصد 120 تااي  کرد اما فرآورده

 ي خود، شروعچندخانوار ساختمان صاحبان با گفتگو باگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهخانواري،  ایجاد این صندوق تک شد. هنگام

 گروه واحدي از چهار تا از مالکان یک کمی تعداد امروز، به این صندوق هستند یا خیر. تا به مند پرسید که آیا عالقه کرد و کار به

گذاري  شرکت سرمایه که حالی در است. یافته گسترش دالر میلیون 48 تا وام صندوق ي هستند وچندخانواراصلی مراجعان 

 که گردد دنبال مالکانی می به برد و می بهره خود فعلی پایه یابد، از می گسترش جدید بازارهاي به و کند می رشداجتماعی 

  .دهند انجام کیفیتی با کار خواهند می

  

  

  

  

  

  

 ها مشارکت نفوذ اعمال  

از نهاد  گذاري اجتماعی شرکت سرمایه ،شده ارائه دیگر يها مؤسسه مالی توسعه اجتماعی جاي تکثیر خدماتی که توسط به

 واحدي چهار تا یک مسکن بازار همان در که سازمان دو با ارتباط برقراري شیکاگو براي مؤسسه مالی توسعه اجتماعیهمکاري 

شیکاگو،  خرد شهر بازار بازیابی برنامه با قبالً مؤسسه مالی توسعه اجتماعی سه هر .NHS و CCLFاستفاده کرد:  کنند، می کار

گذاري  شرکت سرمایه .است شده ارائه خاصی يها محله که در دعوي اقامه حق سلب ضد برنامه بودند، یک هماهنگ شده

هاي براي مالکین  اموال و دارایی آوري جمع به کمک براي است شده متمرکز 3صندوق مالکیت یک ایجاد براجتماعی 

پیشنهادات براي  دائمی. با تکمیل بودجه تأمینجدید یک تا چهار واحدي آن براي  معتبر، تقویت صندوق وام يها ساختمان

  يها دارایی بخشی توان به کمک براي NHS .کرد ایجاد وساز ساخت بودجه براي صندوق یک CCLF ،ها ساختمان مالکان

                                                             
1. Chicago Community Loan Fund (CCLF) 
2. Neighborhood Housing Services of Chicago 
3. Acquisition pool 

 محلی شرایط به بودن پاسخگو

 واحدي چهار تا دو يهاساختمان کانتی دراي کوكاجاره درصد واحدهاي 33 :واحدي چهار تا چندخانواري دو هايساختمان رواج

 از آنها موارد، بیشتر در. بود شده اشغال و تملک ي مسکنها وام با هاساختمان این سقوط، از قبل ).Schwartz et al., 2016(دارند  قرار

صورت پذیرفت، سرمایه و  ،دعوي اقامه حق سلب که هنگامی .شدندنمی محسوب سهمیه اجاره اصلی جزء و کردندمی مراقبت خود

 نبود. گذاران مهیاسرمایه اي برايهاي اجارهساختمان این هایی ازگروه مجدد توسعه بودجه براي
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 ).von Hoffman & Arck, 2017( داشت تمرکز منطقه متوسط درآمد درصد 120 حدود در ها درآمد آن ان، برمستأجر -مالکین

مؤسسه مالی توسعه . کرد تأکید مناسب کاري مناسبات یافتن براي پذیري انعطاف اهمیت برگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه

 خود تخصصی يها زمینه در سازمان باید هر شد که مشخص نهایت مشترك را آزمودند در روش همکاري چندین که ها اجتماعی

شهر، جهت  خرد بازار بازیابی برنامه با جمعی يها اطالعات فعالیت نماید. تالش گذاري اشتراك و جلسات به منظم هماهنگی با

بیشترین  که دریافت همچنینگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهشد.  همسو ثیر،أت حداکثر براي خاص يها بلوك دادن قرار هدف

شرکت  بالقوه است. کارمندان يها گذاري سرمایه و ساختمان مالکین مورد گذاري اطالعات در اشتراك ،همکاري ارزش این

 یک ،مشارکت مورد در .بود مهم بسیار چگونگی مالکین مورد در اطالعاتتبادل  که کردند نشان خاطرگذاري اجتماعی  سرمایه

 گذاشته اشتراك به و دانش کند کار شد باعث که بود آن کلید ترین بزرگ پذیري آنقدرها هم صلب نبود. انعطاف« :گفت کارمند

  »بزرگ آن همین بود. نکته .شود

 سیاست يها اهرم از استراتژیک استفاده  

 حق مزایده ،اول - بود فروش مزایده دنبال براي توزین سیاهه براي صندوق مالکیت خود، بهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه

که  2محله تثبیت طرح فدرال گذاري مسکن سرمایه آژانس از عمده صورت به اموال خرید ،2015 سپس، در مارس ؛1مالیات رهن

 توانست برنامه گذاري اجتماعی شرکت سرمایه، محله تثبیت طرح از استفاده با .شود می اداره 3مسکن عمومی ملی توسط اتحادیه

 کل ها در آن کرد که یی را انتخابها فقط داراییگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه .کند توزین سرعت به را خود واحدي چهار تا یک

 که ییها محله درگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه ،ابتدا در 4.کرد پشتیبانی محالت اجاره با توان می را بخشی توان و مالکیت هزینه

تن از مالکین به  چند با با ایجاد روابط یی را به دست آورد وها ي چندخانواري) زیادي بود، مالکیتها ي (ساختمانها داراي آپارتمان

 سازي این بودند، پیاده پراکنده جغرافیایی نظر از REO فروش که آنجا از .فعلی پرداخت مشتریان به جدید محصول یک ارائه

جدیدي کرد که  يها ساختمان با مالکان ایجاد روابط به شروعگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه ،بنابراین .شد دشوار استراتژي

  بود. جدید رشد یک شروع خود خانواري (خانه ویالیی) بودند که به نوبه بازار تک به مند عالقه

گذاري  شرکت سرمایهشد.  واحدي چهار تا مالی صندوق وام یک پایداري به منجرمحله  تثبیت طرح سیاست اهرم اعمال

شرکت و امالك  ها تعداد دارایی دلیل به حدي که این صندوق وام بتواند چرخشی و خودکفا باشد. تا بود امیدواراجتماعی 

 مؤسسه مالی توسعه اجتماعینهاد همکاري  ،باشد داشته دسترسیمحله  تثبیت برنامه طریق از تواند می گذاري اجتماعی سرمایه

شامل طرح  ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه يها برنامه مالی به دیگر يها پشتیبانی از برخی همکاري است ضمن شیکاگو توانسته

کالن شهري  منطقه 28 براي فقطمحله  تثبیت طرح خودکفایی مجموعه ایجاد کند. اما ، بازده کافی براي5دار نوین بناهاي مشکل

گذاري  و سرمایه مالی عالوه، آژانس هبازارها محدود است. ب سیاست به لحاظ کاربردي به سایر این اهرم بنابراین است، دسترس در

  .نیست مشخص برنامه این آینده و داشت خواهد جدیدي رهبري 2019 سال در فدرال مسکن

  و بدون یارانه قابل استطاعتاي  اجاره مسکن کمبود واحدهاي جبرانبراي اي  برنامه رویکردهاي. 4

  دست بروند. از است یارانه ممکن بدون و قابل استطاعتمسکونی  آن واحدهاي از استفاده با که دارد مسیرهاي بسیاري وجود

                                                             
1. Tax lien auctions 
2. Neighborhood Stabilization Initiative (NSI) 
3. National Community Housing Trust 
4. Stacie Young, “Back in the Game: CDFIs Help 1- to 4-Unit Rental Housing Rebound in Chicago,” Shelterforce, Fall 2017, 
https://shelterforce.org/2017/11/28/back-in-the-game-rental-housing-rebounds-in-chicago/. 
5. The Troubled Building Initiative 
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 مستعد را مسکن است که بازار در شرایط تغییرات دیگر است. مورد ناامن و ، شرایط فرومانده، ناسالمها ترین آن شایع از یکی

 مانند فرعی، و اداري يها هزینه در ها افزایش این از دیگر یکی .کند می لوکس استفاده براي نوسازي و سازندگان خریدهاي

  .باشد ناپایدار اقتصادي نظر از ساختمان یک تواند داشتن که می است انرژي يها هزینه و امالك بر مالیات

 شیکاگو سراسر در قابل استطاعت به کمبود واحدهاي که دهد می ارائه را ها برنامه تعداديگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه

 هماهنگی دار و متروك با اي) مشکل ي اجارهها ي (آپارتمانچندخانواراي  بر امالك اجاره 1دار پردازند. طرح نوین بناهاي مشکل می

 شرکت وگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه بین همکاري یک ،انرژي در جویی صرفه وام شیکاگو تمرکز دارد. برنامه شهر با

ي چندخانوار يها در ساختمان بهره براي بهسازي انرژي ي کمها وام و فنی هاي کمک ارائه است براي »الویت انرژي« غیرانتفاعی

  .کوچک ي)ها (آپارتمان

  قابل استطاعت از کمبود یا فقدان واحدهاي جلوگیري براي شهر با همکاري. 4-1

  واحدها به دلیل نیازهاي مالی برآورده نشده کمبود و فقدان :چالش

  دهی عملی کنشگرا و پیشگیرانه وام رویکرد  دار طرح نوین بناهاي مشکل

  ها ساختمان مالکان با روابط

  دولتی و منابع ها بودجه/ برنامه از خالقانه استفاده

  

ساختمانها، براي جلوگیري  مالکین و دولتی شرکاي ، بادار مشکلطریق طرح نوین بناهاي  از ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه

ان، کمبود یا فقدان مستأجرجابجایی  به است ممکن کند که می همکاري وضعیت مخروبه، در ساختمانها از رو به زوال رفتن

 براي دار بناهاي مشکلطرح نوین  ،2003 سال از .شود منجر ،پرهزینه و غیرضروري تخریب و محله در مسکن قابل استطاعت

 از بیش رفتن بین از و تخریب ،شدن متالشی از و جلوگیري دار مشکل ساختمان 635مدیریت بیش از  وضعیت فیزیکی و بهبود

  است. کرده و دستورالعمل استفاده قانون اجرا و اعمال ، ازقابل استطاعتاي  واحد مسکن اجاره 12500

 دار اجزاي طرح نوین بناهاي مشکل  

 ،ي متروكها ساختمان به پرداختن براي ها اجراي قانون و دستورالعمل از استفاده شهر با وگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه

جامعه،  يها و گروه ها انجمن ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه پرسنل .کنند می خالی از سکنه و پریشان حال و فرومانده همکاري

 روند شروع براي شهر. دهند می ارجاع دار طرح نوین بناهاي مشکل به را ساختمانهاهمگی  شهري نهادهاي و منتخب مقامات

قانون و  موارد، عملیات اجرایی پیشگیرانه بیشتر دادگاه مسکن بیاورد. در باید موارد را به عرصه دار طرح نوین بناهاي مشکل

 در آنکه بنا به اوج خرابی و غفلت برسد، از قبل توانند می شهر وگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه که است معنی مقررات بدان

گذاري  شرکت سرمایهدادگاه مسکن بیاورد.  باید موارد را به عرصه شهر ،موارد برخی در کنند. اما مداخله دار مشکل يها ساختمان

(دادگاه اي  دادگاه منطقهدر  متصدي و پذیرنده عنوان بهمالکین محلی خود برمیگزیند تا  جامعه از را مند مالکین عالقه اجتماعی

تا  دهد می اجازه ایلینویز ایالت قانون ،کرد خواهیم بحث بخش این در بعداً که طور کنند. همان عمل کانتی کوك استیناف)

حق رهن پذیرندگان باالتر از  ،تر مهم همه از ي (چندمالکیتی) معین شوند، وچندخانوار مالکیت اموال سلب پذیرندگان طی فرآیند

 )CII( گذاري اجتماعی شرکت سرمایه ي تابعهها ي نوین عمومی شرکتها دارایی است. طرح بر مالیات جز به ها تمام رهن

مصوبه براي  نوع سه معمول طور به .کند مالکیت سلب برنامه در شده آورده دار مشکل هاي ساختمان اجاره تواند از می همچنین

                                                             
1. The Troubled Buildings Initiative (TBI) 
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 شیکاگو: منطقه در قابل استطاعت اياجاره مسکن براي مالی نوآورانه رویکردهاي

 گذاري اجتماعی سرمایه شرکت موردي مطالعه

 که را موافقت کرده و آنچه شوند: مالک مطرح می دار طرح نوین بناهاي مشکل طریق از دارد که ي وجودچندخانوار يها ساختمان

 بدهی کند؛ مالک پرداخت براي پرداخت برنامه داد تا ساختمان را وادار به اجراي مقررات سازد یا وارد خواهد انجام موردنیاز است

 را وثیقه حقگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه تابعه شرکت فروشد؛ یا می ،کند می پرداخت را وام که دیگري مالک به را ساختمان

 روي تمرکز شیکاگو قصد دارند که با توسعه و ریزي و سازمان برنامهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه .کرد خواهد تصرف

مانند در  ،خاص جغرافیایی مناطق در اوراق؛ یااز اموال و اي  مجموعه دار؛ روي مالکینی با مشکل بسیار بزرگ هاي ساختمان

  1شهر به تأثیرگذار حاضر شوند. خرد بازار بازیابی هماهنگی و تناسب با برنامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شرکاء نفوذ اعمال  

گذاري  شرکت سرمایه شوند، دار ایجاد می طریق طرح نوین بناهاي مشکل از هایی که براي رسیدگی به نیازهاي ساختمان

 آنچهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه .کند می همکاري شیکاگو توسعه و ریزي برنامه گروه ویژه هب شهر، با مستقیم طور هباجتماعی 

شرکت سازد.  نیازها بسیج می آن رفع براي را شهري مختلف يها بخش و کند می دارد را تسهیل نیاز ساختمان هر که

گذاري،  قانون مسکن، ها، ساختمان اداري، يها دادرسی :کند می کار شیکاگو شهر بخش هشت با اغلبگذاري اجتماعی  سرمایه

گذاري  شرکت سرمایه یکدیگر و مدیریت این طرح با براي ها بخش این. آب و و بهداشت، ها خیابان پلیس، و طراحی، ریزي برنامه

 با هماهنگی به نسبت شهر ابتدا کند که در تصدیق می گذاري اجتماعی شرکت سرمایههستند.  هماهنگ صورت ماهانه هباجتماعی 

تواند براي  می گذاري اجتماعی شرکت سرمایهاین موضوع که  درك خاطر به حال، این با .بود مأیوس و نگران بیرونی نهاد یک

خصوص دانش  ویژه در هکند؛ ب این شهر به خوشنامی یاد میاز  مؤسسه مالی توسعه اجتماعیکند،  شهر ظرفیت افزوده اضافه

است؛  رسیده برداري بهره به سال 15 مدت به برنامه بخش. این توانایی هماهنگی با چندین و شیکاگو، شهر پرسنل محالت

 تولید براي آن توانایی از ناشی سیاسی تحوالت تحمل در آن توانایی و که ماندگاري داشت اظهارگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه

 ها ساختمان پرداختن به نیازهاي در را خود تواناییگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه است. کارمندان گیري و مثبت اندازه قابل نتایج

 سرعت قادر هستیم به ما و ،داریم زیادي آزادي عمل ما« :دادند توضیح دار طرح نوین بناهاي مشکل در پذیر صورت انعطاف هب

  دنبال به جامعه، در حضور براي پرسنل بودن دارا با .دهیم انجام را ضروري کارهاي و کنیم کار ها روي ساختمان و رفته پیش

                                                             
1. “Micro Market Recovery Program,” City of Chicago Department of Housing, accessed February 8, 2019, https://www.city 
ofchicago.org/city/en/depts/doh/supp_info/micro_market_recoveryprogram.html. 

 هومبولت پارك محله: دار در دست اجرامشکل هايطرح نوین ساختمان

 عهده گرفت که در محلههسکنه را ب واحدي داراي اي هفتاجاره ملک امانت یک گذاري اجتماعی، شرکت سرمایه2013 سال در

 کرد، از هزینه ساختمان سازيتثبیت و پایدار براي دالر 74000 تقریباً CII. بردمی رنج توجهی بی هومبولت غربی واقع بود و از پارك

شرکت  و کردند رها را ملک ساختمان صاحبان .سیساتأت مجدد برقراري و بام پشت شکسته، تعویض فاضالب يهالوله تعمیر جمله

 کرد خریداري را ساختمان جدید مالک یک ،2017 سال پایان در .کرد مالکیت سلب گیرندهوام از 2015 سال درگذاري اجتماعی سرمایه

 برنامه شهري، اعطاي برنامه یک از مالک .کند می بازپرداخت رادار طرح نوین بناهاي مشکل اصلی گذاريسرمایه از حاصل و درآمد

 برخی و TIF هزینه کمک که آنجا را تقبل کند. از بخشیتوان يها هزینه از است تا برخی کرده چندخانواري، استفاده خرید بخشیتوان

 صرفه امضابهقرارداد مقرون یک است، مالک نبوده اموال، قانون فروش این پوشش تحتدار طرح نوین بناهاي مشکل يهاهزینه از

 کامالً ساختمان ، این2018 سال آگوست ماند. ازمی صرفه باقیبهمقرون سال، 15 براي AMI درصد 50 با واحد، سه آن که در کرد

 .است شده اشغال درصد 100 و شده بازسازي
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  » .دهیم ارائه ها موردنظر را به آن هستیم تا ظرفیت هایی ساختمان

حدي توسط  تا ،کشور سراسر در جامعه توسعه يها برنامه از بسیاري مانند دار طرح نوین بناهاي مشکل. کارکنان ظرفیت

 و براي تجهیز برنامه بودجه این .شود می اداره شهر طریق از که شود می بودجه تأمین 1فدرال جامعه توسعه مقرر هزینه کمک

 واجد فدرال آن بودجه در شود که می هایی استفاده فعالیت براي خصوصی بودجه .شود می استفاده مالکیت حق رهن اقدامات

 ظرفیت دهد از می به آن اجازهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه با شهر مشارکت ،دیگر يها برنامه خالف بر .نیست شرایط

نقطه  به رسیدن از گیري کند و قبل بهره شیکاگو محالت گذاري اجتماعی شرکت سرمایهبرنامه  مورانأم دانش و کارمندان

از  تواند می همچنین دار طرح نوین بناهاي مشکل .کند مداخله دار مشکل هاي ساختمان بحرانی نیاز به متصدي و پذیرنده، در

 بناهاي کند و براي جلوگیري از رسیدن استفادهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه دارایی مدیران و دهندگان دانش وام پایگاه

  بحران نیاز به متصدي و پذیرنده، امکان دسترسی به منابع را فراهم سازد.  به نقطه دار مشکل

 نحوه مورد در جالب مثالی دار طرح نوین بناهاي مشکلدر  شیکاگو پلیس مشارکت اداره .شهري ادارات هماهنگی

چندین  ،شیکاگو کند. در می برنامه فراهم اهداف به دستیابی شهري براي و اداراتگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه هماهنگی

 يها حوزه در .دهند ارجاع دار طرح نوین بناهاي مشکل را به دار مشکلي ها پلیس مخصوص دارند تا ساختمان منطقه مأمورین

 يها ساختمان شناسایی براي کنند می استفاده جامعه در مستقر يها پلیس از که مورانیأبا م دار طرح نوین بناهاي مشکل دیگر،

اختصاصی  شریک یک پیشگیرانه با فعالیت یک در تا دهد می اجازه پلیس اداره به همکاري این .کند می همکاري ساز مشکل

 يها این ساختمان اطراف و داخل در کند که می کار همسایگانی با دار طرح نوین بناهاي مشکل این، بر همکاري نماید. عالوه

 اطالعاتی بهترین از برخی«کرد که  نشان خاطرگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه یک عضو از پرسنل .کنند می زندگی دار مشکل

 ».آید می دار مشکل هاي ساختمان همسایگان یا انمستأجر نحوه کارکرد این ساختمان به دست آوردیم از مورد در که

 سیاست يها اهرم از استراتژیک استفاده  

ي ها شود و وام و حق رهن منصوب مقررات اجراي تصحیح یک پذیرنده براي است ممکن ایلینویز، ایالتی قانون براساس

طرح نوین  اندازي سیاست کلید راه این 3.دارند مالیات اولویت جز به امالك برابر و گروها در ها حق رهن سایر به نسبت 2امانات

طرح نوین بناهاي  ي فروشنده برايها از صندوق تعدادي حفظ برايگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهاست.  دار بناهاي مشکل

مند به  عالقه است ممکن که است ساختمان صاحبان و امالك مدیران خوب، پیمانکاران شامل این مورد .کند می کار دار مشکل

 آن وارد خصوصی يها گیرنده که باشد داشته وجود مواردي است ممکن که حالی باشند. در دار مشکلي ها مالکیت ساختمان

 این کند و از را منصوب می دار طرح نوین بناهاي مشکلي ها امالك و دارایی پذیرندهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه شوند. اغلب

و وزارت ساختمان و بخش گذاري اجتماعی  شرکت سرمایه عالوه، هب .کند می استفاده امانات از بخشی عنوان به فروشندگان

آموزش به افراد  روزه براي ارائه 5صورت یک سمینار  هکند، که ب پذیرندگان عمومی شرکت می گذاري در یک برنامه قانون

بزرگی  تهدید«معتقد است که  گذاري اجتماعی شرکت سرمایهباشد.  جهت پذیرش جایگاه متصدي و پذیرنده میمند در  عالقه

 از مکرر مالکان را به حرکات ناگهانی تحریک و تهییج کند. پس طور است که یک پذیرنده در وضعیت و موردي قرار گیرد که به

پرداخت حق  عدم صورت در ،شده بر ملک، بنا به خواست پذیرنده نجامکار ا یا الیحه پذیرنده از سوي کارشناس، گواهی تأیید

                                                             
1. The federal Community Development Block Grant 
2. Vendor pools 
3. Michael F. Zimmermann, “Municipal Means: Procedures for Filing, Perfecting, and Collecting,” paper prepared for the 
Illinois Municipal League Annual Conference Attorneys Session, September 15, 2011, available at http://www. 
iml.org/file.cfm?key=5577. 
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 شیکاگو: منطقه در قابل استطاعت اياجاره مسکن براي مالی نوآورانه رویکردهاي

 گذاري اجتماعی سرمایه شرکت موردي مطالعه

پذیرندگی یا  برنامه به عالقه گذاري اجتماعی شرکت سرمایه و مطالبه حق رهن اقدام نماید. گواهی ثبت به شود نسبت رهن، می

  .دارد اولویت گیرنده وام آن در دهد که می نسبت ایالتی قانون ازاي  مؤلفه گري را به متصدي

  درآمد کم محالت در انرژي وري بهره ارائه ارتقا دهی کنشگرا براي رویکرد وام یک از استفاده. 4-1

  هاي اجرایی متغیر واحدها به هزینه کمبود و فقدان :چالش

  دهی عملی کنشگرا و پیشگیرانه وام رویکرد  جویی در مصرف انرژي برنامه وام صرفه

  دولتی ها و منابع بودجه/ برنامه از خالقانه استفاده

  مالی هاي فرآورده تست استفاده از آزمونه براي

  

پیمان اوایل،  به حساب آید. دراي  یارانه مسکن قابل استطاعتیک چالش براي مالکین  تواند می متغیر عملیاتی يها هزینه

 همکاري با گذاري اجتماعی شرکت سرمایه و داند می بازار در شکافی عنوان بهانرژي را  وري بهره مالی و بودجه تأمین، صیانت

 شود. در می شناخته انرژي انداز پس برنامه وام عنوان به اکنون که است تهیه نموده ،جدید مالی تأمین برنامه یک ،خود شرکاي

شرکت ي بدون یارانه، چندخانواراي  ي اجارهها صاحبان ساختمان براي سنگین يها هزینه به پرداختن شروع براي ،2008 سال

برنامه  ایجاد همسایگی)، براي مرکز فناوري سپس(، »الویت انرژي« غیرانتفاعی مشارکت شرکت باگذاري اجتماعی  سرمایه

 براي مالی و کمک وام دالر میلیون 25 ،2008 سال آغاز فعالیت خود در زمان از گذاري اجتماعی شرکت سرمایهفعالیت نمود. 

 وام برنامه در شرکت از واحد هزینه کرده است. مالکین پس 10500 از بیش به کمک و انرژي در جویی صرفه اعتبارات تأمین

شرکت  کنند. می جویی صرفهخود  خدمات يها هزینه در درصد 30 تا 25 ،متوسط طور به ،انرژي مصرف در جویی صرفه

 توصیف مهم برنامه این موفقیت براي را »الویت انرژي« رایگان از سوي انرژي بازرسی و رسیدگی گذاري اجتماعی سرمایه

  کند. می

 انرژي در جویی صرفه نکات و اجزاي برنامه وام  

ي ها مالکین ساختمان بهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه انرژي يها وام: دارد اصلی مؤلفه دو انرژي در جویی صرفه وام برنامه

 دربرگیرنده معمولی يها توصیه .»الویت انرژي«توسط  جامع و رایگان ساختمان انرژي يها ارزیابی ها) و ي (آپارتمانچندخانوار

آب  مصرف کم تجهیزات و ترموستات ،بخار يها دیگ کنترل ،کارآمد بخار هاي دیگ ،جدید حرارتی، روشنایی عایق و بندي آب

دوم  با استفاده از یک وام تقویت بازدهی انرژي الزم جهت بودجه تأمین را براي الگوییگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهباشد.  می

 آغاز آزمایشی یک پروژه عنوان به بار اولین براي انرژي مصرف در جویی صرفه وام برنامه که صورت آزمایشی اجرا کرد. هنگامی هب

 گذاري اجتماعی شرکت سرمایه در حال حاضر .را بگیرند درصد 3 سود نرخ با 1ارزش وام درصد 90 توانستند تا می شد، مالکین

دهد. مانند صندوق وام  وام چندخانواري (آپارتمان) ارائه می وام اولیه از برنامه عنوان بودجه ههزینه را ب تقویت انرژي کم بودجه

کمتر ي خدماتی ها ي افزوده تقویتی، بر اساس هزینهها وام را به ارزش ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایهچندخانواري (آپارتمان) 

  کند.  تعهد می

، هزینه کمک تقاضاي طریق وام ارائه کرد. از رفته از دستدر ذخیره  گذاري سرمایه براي دالر میلیون 75/1 شیکاگو داريشهر

بودجه  برنده شد که با وام فقدان ذخایر تقویت براي دالري میلیون 75/2 مالی کمک نیز یکگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه

 .شد می اداره شیکاگو شهر کالن ریزي برنامه آژانس گذاري مجدد و بهسازي آمریکا تأمین بودجه شده بود و توسط سرمایهقانون 

                                                             
1. Loan to value (LTV) 
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گذاري  سرمایه برنامه با مرتبط گذاري سرمایه دالر میلیون 6 جمله از خصوصی، سرمایه جذب بهوام  رفته از دستذخیره پس از آن 

 3جویی در انرژي کمک کرد. براي سرمایه وام براي برنامه صرفه 2»ي. و کاترین تی. مک آرتوربنیاد جان د«از سوي  1محور برنامه

معرفی نمود که یک میلیون دالر اضافه ارائه داد. در  4را به بنیاد گراند ویکتوریا گذاري اجتماعی شرکت سرمایهبنیاد مک آرتور 

 با مرتبط گذاري میلیون دالر سرمایه 5/8 به تقاضاي کمک مالی بانک آمریکا پاسخ داد و گذاري اجتماعی شرکت سرمایهنهایت 

یک صندوق وام و ذخایري  گذاري اجتماعی شرکت سرمایهبرنده شد. با این سرمایه و بودجه  محور گذاري برنامه سرمایهبرنامه 

گذاري روي  ه از ترکیبی از مشارکت، استراتژي، و سرمایهگذاري در حوزه انرژي ایجاد نمود که این امر با استفاد براي سرمایه

  ها به هنگام رخ دادشان صورت پذیرفت. فرصت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گذاري اجتماعی شرکت سرمایه، به محور گذاري برنامه سرمایهبرنامه  با گذاري مرتبط هزینه از طریق سه سرمایه کم سرمایه

معتقد  گذاري اجتماعی شرکت سرمایهوام آزمونه و آزمایشی جذاب براي تست را ارائه نماید.  توانایی این را داد که یک فرآورده

شوند. یک عضو پرسنل اظهار داشت:  مساعدت می ها ي مساعد و مطلوب همراه با تقاضا براي تقویتها ي وامها است که این دوره

 ها براي آن 5درصد ارزش به وام 90درصد کارکرد انرژي را تا  100قدرت نفوذ را دوست داشتند. بنابراین اگر ما  مالکین شیوه«

متقاعد شده بودند که بازگرداندن وام  د براي این مورد هزینه کنند. کامالًپرداختیم، کلید اصلی همین بود، که آنان مجبور نبودن می

  »پول آن را نداشتند... بسیار مهم بود. ها برقرار خواهد بود، اما اینکه آن

وام  خارج از برنامه ،وام این فرآورده حس کردند که ارائه گذاري اجتماعی شرکت سرمایهبه دلیل اینکه پرسنل و هیئت 

وام که پیشتر  فقدان وام و سرمایه از ذخیره گذاري اجتماعی شرکت سرمایهچندخانواري (آپارتمان) بسیار ریسک دارد. مدیریت 

آزمایشی ایجاد نماید. پس از چندین سال اجرا و  عنوان یک برنامه هتوضیح داده شد، استفاده کرد تا یک صندوق وام مجزا ب

گذاري پرداخت.  عملکرد و الگوهاي سرمایه به بررسی و مطالعه گذاري اجتماعی شرکت سرمایه، سازي صندوق وام آزمایشی پیاده

                                                             
1. Program-related investment (PRI) 
2. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
3. “Energy Savers: One-Stop Energy Efficiency Shop for Multifamily Building Owners,” CIC, accessed February 8, 
2019, http://www.cicchicago.com/energy-savers/. 
4. The Grand Victoria Foundation 
5. Loan-to-value 

 پاسخگویی به شرایط محلی

ویت انرژي: «سرانه و موجودي مسکن قابل استطاعت نهادینه بدون یارانهلکند که کار در حوزه  خاطر نشان می »ا

سازد و مالکین  اي، تعهد وام را مشکل میاي آن است. توده سرمایه در مسکن یارانهیارانهتر از نوع مسکن بدون یارانه راحت

اي خوب تواند گزینهها میها و ذخایر براي پرداخت جهت تقویتتوانند به راحتی وام دوم را متعهد شوند. استفاده از اندوختهنمی

 اي باشد.براي مالکین حوزه مسکن قابل استطاعت یارانه

هاي انرژي را براي : منطقه شیکاگو در زمستان سرد است و در تابستان بسیار گرم است و این مسئله هزینهو هوا (اقلیم) آب

 سازد. هاي اجرایی عاملی مهم میهر دو متغیر اجاره و هزینه

هاي فاقد پیشرفتساخته شده بود و  1942ها در شیکاگو قبل از درصد ساختمان 75: بیش از عمر موجودي و سرانه مسکن

 شدهگیرياندازه در نتیجه، یک نسبت بزرگی از سرانه و موجودي). Elevate Energy, 2017( اي در زمینه انرژي هستندپایه

ها) براي مشارکت در یک برنامه تقویت انرژي را باال که انگیزه و مشوق براي مالکین چندخانواري (آپارتمان طوريهب ؛است

 برد.می
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 شیکاگو: منطقه در قابل استطاعت اياجاره مسکن براي مالی نوآورانه رویکردهاي

 گذاري اجتماعی سرمایه شرکت موردي مطالعه

 ،2016سوم  ماهه عنوان سه هدرصد سهام ب 5/3 با تخلف و قصورهایی به میزان ،در انرژي جویی صرفهي ها عملکرد و کارایی وام

عنوان  هاز انرژي ب جویی صرفهاما از  ؛دوم نداشتند اي سرمایهگذاري، اکثر مشتریان تقاض اند. در سوي سرمایه اثبات شده قویاً

وام  سال پیشنهادي، در برنامه 25 1کردند و مشتریان استهالك گذاري مجدد استفاده می بخشی از تملک یا رویداد سرمایه

دادند. بر اساس این  می مصرف انرژي ترجیح در جویی صرفهپیشنهادي در برنامه  ساله 10 (آپارتمانی) را به دوره چندخانواري

وام چندخانواري خود  گذاري از برنامه عنوان اولین وام سرمایه هب گذاري اجتماعی شرکت سرمایهاي،  ي سرمایهها عملکردها و یافته

  کرد. 2هزینه گذاري تقویت انرژي کم سرمایه ، شروع به ارائه2017در سال 

  شرکاءاعمال نفوذ  

کند که  ) ایجاد میها یک دکان براي مالکین چندخانواري (آپارتمان ،»الویت انرژي«با  اجتماعیگذاري  شرکت سرمایهشراکت 

ي وام براي ارتقا و بهسازي، رسیدگی و بازرسی انرژي رایگان، خدمات مدیریت پروژه و تخصص و مهارت در ها به صندوق

خدمات ارائه نمایند: مالکین  ،ازمان به افراد یکسانکند که دو س دست یابند. کمک می ،خدمات مسکن کارآمد به لحاظ انرژي

طوالنی در همکاري اي  پیشینه »الویت انرژي«و  گذاري اجتماعی شرکت سرمایه. کانتی کوكي (آپارتمان) در چندخانوارساختمانی 

مراجعه  گذاري اجتماعی سرمایهشرکت اند به  کار کرده »الویت انرژي«یی که با ها درصد ساختمان 30 با یکدیگر دارند و سابقاً

گذاري  شرکت سرمایهمورین برنامه أقوي همکاري با هماهنگی روزانه میان پرسنل این دو سازمان وجود دارد. م رابطه 3اند. کرده

 »يالویت انرژ«به  ،گذاري مجدد هستند را براي ارتقاي سیستم انرژي تملک یا سرمایه مالکین ساختمانی که در پروسه ،اجتماعی

یند ارتقاي سیستم انرژي را افر »الویت انرژي« ،وام را تعهد نماید گذاري اجتماعی شرکت سرمایهدهند. زمانیکه  ارجاع می

اعمال  ،براي ذخایر فقدان وام ،ي دولتیها کند. صندوق وام آزمونه (آزمایشی) نیز به صورت استراتژیک، در صندوق هماهنگ می

  خصوصی جذب نماید.  کند تا سرمایه نفوذ می

خاطرنشان  گذاري اجتماعی شرکت سرمایههیئت و پرسنل  ،در انرژي جویی صرفه تقاضا، برخالف سوابق مثبت برنامه در حوزه

که  ي انرژي کاهش داشته است و تالش بسیاري شده است تا مالکین را تشویق به مشارکت نمایند. به طوريها کردند که هزینه

ساله با مالکین داشتیم. آنان به ما اعتماد داشتند و ما با  30اظهار نمود: ما روابط  گذاري اجتماعی سرمایهشرکت یک عضو هیئت 

توانم تصور کنم که چگونه قادر به انجام این کار باشید.  قوي موجود نداشته باشید نمی تقاضا مشکل داشتیم. اگر شما یک رابطه

هزینه و  گذاري کم کنند که مالکین به دلیل این ترکیب سرمایه خاطر نشان می »رژيالویت ان«و  گذاري اجتماعی شرکت سرمایه

به  »الویت انرژي«، براي مشارکت در این برنامه تهییج و برانگیخته شدند. مالکین از طریق »الویت انرژي« جانبه خدمات همه

کار، در مسیر کار و در  کاران، بازرسی و معاینه و مقاطعهکاران  ي مجانی و رایگان انرژي، شناسایی پیمانها بازرسی و کارشناسی

کاران دسترسی پیدا کردند. تهییج و تشویق مالکین به خصوص موارد با  زمان تکمیل و مدیریت پروژه شامل پرداخت به پیمان

 فاقد صاحبان ،باشد تواند دشوار باشد. حتی اگر چنین ي نوین ذخیره انرژي میها خدمات پرداخت اجاره براي مشارکت در طرح

  انرژي هستند.  در جویی صرفه مشتریان درصد 35 تقریباً 4»مقیاس مرکزي«

 ي سیاستها از اهرم استراتژیک استفاده  

  براي قانون به تغییر انرژي در جویی صرفه شرکاي .است مفید انرژي نیز مصرف در جویی صرفه وام برنامه براي ایالتی مقررات

                                                             
1. Amortization 
2. Low-cost energy retrofit financing 
3. CIC and Elevate Energy (then the Center for Neighborhood Technology) have worked in the same Cook County markets 
since the 1970s and coordinated on an energy efficiency program together in the 1990s. 
4. Central metering 
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این امکان را فراهم  مالکان کردند که براي کمک ي چندخانواريها ، براي اموال و دارایی1»وامی« گذاري سرمایه بودجه ایجاد

خود، پرداخت  خدماتی حساب صورت در زمان گذشت با را انرژي مصرف در جویی صرفه يها ي پیشرفتها هزینه سازد که می

 بهداشتی اقدامات ، خدمات باید2019 سال از .دهد می گسترش را مزایا این ،آینده انرژي مشاغل قانون ،ایلینویز جدید کنند. قانون

 ،ها انگیزه مجموعه این وجود شود. با آنها شامل انرژي وري بهره به مربوط يها گذاري سرمایه از عنوان بخشی هب نیز را ایمنی و

 بخشی توان یا ،مجدد گذاري سرمایه بدون تملک ،مالکینداشتند که اکثر  اظهار »الویت انرژي« وگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه

به  را برنامه این که دانند می وام و مسئوالن گذاري اجتماعی شرکت سرمایه برنامه شوند. مدیران اساسی وارد این پروسه نمی

  گذاري کرده بودند.  سرمایه بخشی توان حوزه قبالً در مالکین خود ارائه دهند که

  قوي بازارهاي در قابل استطاعتمسکن  افزایش. 5

قابل ایجاد واحدهاي  عمومی براي يها یارانه از استفاده برايخصوصی سازان  براي انبوه انگیزه ایجاد. 5-1

 جدید استطاعت

  هاي باال واحدها در محالت با هزینه کمبود و فقدان :چالش

  پیشگیرانهدهی عملی کنشگرا و  وام رویکرد  گذاري و بودجه فرصت صندوق سرمایه

  دولتی ها و منابع بودجه/ برنامه از خالقانه استفاده

  مالی هاي فرآورده تست استفاده از آزمونه براي

  

دارند  تمرکز و بدون یارانه مسکن قابل استطاعت افزایش برگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه يها برنامه از بسیاري که حالی در

 کند که در آن ساکنان می ایجاد باال درآمد ي باها جدیدي را در محله استطاعت مسکن قابل ،گذاري صندوق فرصت سرمایه

، شکاف روزافزون توانایی پیمان صیانتپیش،  سال دو. باشند داشته بهتري دسترسی کیفیت با شغل و آموزش به است ممکن

تر،  پر صالبت محالت این در استطاعتقابل  واحدهاي تشویق را مشخص کرد و براي باالتر هزینه با بازارهاي مالی در تأمین

صندوق جذب  اولیه ، و پشتیبانیپیمان صیانتشرکاي  راهنمایی با .را مورد کاوش قرار داد خصوصی بازار در مالی تأمین هاي مدل

 وام شرکاي با را در هماهنگی گذاري صندوق فرصت سرمایه گذاري اجتماعی شرکت سرمایهمتحده،  ایاالت داري خزانه سرمایه

   .ایجاد کرد 2شیکاگو مسکن اداره و ایلینویز مسکن توسعه اداره ،شیکاگو شهر ،خصوصی

 گذاري  صندوق فرصت سرمایه اجزاي  

 عنوان بههزینه را  کم مالی تأمین، گذاري صندوق فرصت سرمایه ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه يها برنامه جدیدترین از یکی

بپردازند.  قابل استطاعتکند که به ایجاد و حفاظت از واحدهاي  قدرتمند ارائه می در بازارهاي سازان انبوهبراي اي  مشوق و انگیزه

 کنند، مانند اسناد و استفاده اجاره هزینه یارانه و کمک ، ازقابل استطاعت واحدهاي از حمایت که براي رود می انتظار سازان انبوهاز 

 مالی، یک کمک 2016 سال شیکاگو. در مسکن محور ي پروژه و برنامهها اسناد و کوپن در شرکت یا مسکن، انتخاب يها کوپن

گذار صندوق وام بود.  پایه گذاري اجتماعی شرکت سرمایهبه  متحده ایاالت داري خزانه صندوق جذب سرمایه از دالري میلیون 1/3

 از خصوصی گذاري ایلینویز، سرمایه مسکن توسعه مؤسسه و شیکاگو شهر از 3اول زیان گذاري سرمایه شامل همچنین صندوق این

                                                             
1. On-bill 
2. The Chicago Housing Authority (CHA) 
3. First-loss investment 
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دالر است  میلیون 5/36 ، به میزان1شیکاگو گذاري گروه سرمایه از اجتماعی مؤثر گذاري سرمایه و شیکاگو در مستقر بانک چندین

ی سازان انبوهبه  2بهره کم این صندوق وام نیمه .کرد خواهد درآمد پشتیبانی مختلط تحوالت در قابل استطاعتواحد  300 تقریباً که

 حداکثر تأمین براي توانند می سازان انبوهکنند.  می خریداري قوي در بازارهاي ار موجوداي  اجاره هاي کند که ساختمان ارائه می

 30 به خصوصی بدهی اگر ،مثال عنوان بهاز صندوق استفاده کنند.  LTVدرصد نرخ  90 نیازهاي حقوقی خود یا حداکثر از نیمی

 خصوصی بدهی اگر کند. اما را رها می LTV درصد 85دهد و  می درصد قرار 15 در صندوق ،باشد داشته نیاز حقوقی سهام درصد

 قرار خواهد داد. به این درصد 10طور کلی، در  هب LTV درصد 90صندوق براي  باشد، داشته سهام حقوقی نیاز درصد 20 به فقط

 درصد 20حداقل  ،سال 15باید حداقل به مدت  سازان انبوه عوض، خواهد شد. در ارائه درصد 5/7 ساله 10 طی یک دوره صندوق

  نگاه دارند. درصد یا کمتر AMI 50 با ،صرفه به مقرون را واحدها از

حقوق خود،  تأمینخواهند براي  می است کهاي  یارانه سازان انبوهبازار، یا  متوسط نرخ سازان انبوهجذب  دنبال به صندوق این

عظیم  دهندگان توسعه از وام براي برخی فرآورده این داشت، اظهار نفر از پرسنل یک که به منابع دسترسی داشته باشند. همانطور

 است ٪15-12] معموالً[ پول نوع معمولی است؛ این ساز یک انبوه هزینه دارند، نیست بلکه براي کم که دسترسی به حقوق بسیار

شرکت پایگاه مالکین خود را بسازد.  خود، قدرت از دارد قصدگذاري اجتماعی  . شرکت سرمایهکنیم می شارژ درصد 5/7 ما و

 در و کنند استفاده صندوق از که بگیرند تصمیم ي (آپارتمان)چندخانواراز مالکین  برخی که است امیدوارگذاري اجتماعی  سرمایه

و کار با خانوارهاي  ،فهمند می را تشریفات اداري براي مالکین است. آنها که سود آن چرا ؛ساز نمایند و قوي ساخت بازار یک

 راهبري براي JPMorgan Chaseاز  دالر 200000گذاري اجتماعی  شرکت سرمایه .اند داده انجام آنها که است کاري درآمد کم

گذاري  شرکت سرمایه این فرایند در وکند  می پشتیبانی را آزمایشی قرارداد هفت هزینه، کمک است. این کرده صندوق دریافت

 ایجاد اولیه باعث گام این که است امیدوارگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه .کرد اصالح را خود داخلی وام خدمات مراحل اجتماعی

  .شود سازان انبوه میان در این برنامه از 3شفاهی دانش

 ي سیاستها استفاده استراتژیک از اهرم  

 یکی CHAکند. در ابتدا  می تر آسان را گذاري صندوق فرصت سرمایه ماننداي  برنامه اجراي شیکاگو در گذاري سیاست زمینه

 CHA ،ترتیب همین به کند. می شرکت توسعه شهري و مسکن کار و حرکت وزارت آزمونه پروژه در که است مسکن مقام 39 از

 پوشی کند. چندین چشم فدرال خاص مقررات از است ممکن کند و تدوین را محلی نیازهاي با سازگار ییها سیاست است قادر

 پردازد می سازان انبوه به را بازار اجاره نرخ CHA مثال، عنوان بهکمک کنند.  صندوق این اجراي تواند در می ها این انعطاف از مورد

 این ؛ با)بپردازد سازان انبوهبازار منصفانه را به  در شده فدرال تعیین اجاره درصد 150 تا تواند می ي کاري پیشرو،ها تحت نمایش(

با  سازان انبوهنیازي که  عنوان به، سازان انبوهتساوي حقوق به  ارائه با. است سنگین اداري نظر و اسناد از ها کوپن مدیریت ،حال

اسناد و  و مسکن از گزینه استفاده که است امیدوارگذاري اجتماعی  شرکت سرمایهاند،  کرده شناسایی کانتی کوك در بازار، نرخ

  .بازار را تقویت کند نرخ با و جدیداي  اجاره يها ساختمان در پروژه بر مبتنی يها کوپن

 10 با تعداد سازان انبوهآن  در که استاي  گسترده بندي سیاست پهنه داراي شیکاگو ، شهر4ي کاري پیشروها بر نمایش عالوه

 واحدهاي درصد 10 بندي، حداقل منطقه تغییر یا شهري يها زمین ،شهر در مالی يها کمک دریافت صورت در باید ،بیشتر واحد یا

شده  گنجانیده بندي همه شمول پهنه معرض در و تحوالتی که ها فراهم نماید. توسعه )AMI از درصد 60 یا کمتر از( قیمت ارزان

                                                             
1. Benefit Chicago 
2. Low-cost mezzanine debt 
3. Word-of-mouth knowledge 
4. The Moving to Work demonstration 
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 تواند امکان دهند، می افزایش حومه مناطق در درصد 50 زیر یا AMI در واحدها درصد 20 به را بودن قابل استطاعت اگر است

شرکت  صندوق، کردن سازي و اجرایی پیاده براي ،اینکه را داشته باشد. آخر گذاري صندوق فرصت سرمایه به دسترسی

تر  یکنواخت گسترش آن هدف خواهد داشت، که هماهنگی ،دولتی بیناي  منطقه مسکن طرح نوین باگذاري اجتماعی  سرمایه

  ي فرصت.ها مکان در ویژه است، به شیکاگو ، در منطقهHUD پروژه بر مبتنی مسکن يها اسناد و کوپن

  گیري نتیجه. 6

 شرایطی واجد براي خانوارهاي مسکن ازاي  عمده واحد است و بخش میلیون 6/5 بدون یارانه، شامل مسکن قابل استطاعت

استقرار  محل مورد در کمی بسیار اطالعات ).Brennan et al., 2017( کنند نمی دریافت فدرال يها کمک فراهم میکند که

 قابل استطاعتبین رفتن  از وجود دارد و اینکه آیا این مورد در معرض خطر ،آن شیوع و رواج وجود ، بامسکن قابل استطاعت

 موردي از مطالعه دارد. این وجود آن حفاظتبراي  مؤثر راهکارهاي و ابزارها مورد در کمی تحقیقات .هست آن ساکنان بودن و

 و کند تا رویکردها می استفاده ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه ،شیکاگو منطقه در مؤسسه مالی توسعه اجتماعی یک يها برنامه

  بدون یارانه را برجسته سازد. مسکن قابل استطاعتحفاظت  براي بالقوه راهبردهاي

شرکا  ،صورت استراتژیک هبودجه، ب گذاري اجتماعی شرکت سرمایه .است دهنده یک وام ورايگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه

 يها سازي استراتژي و پیاده ریزي برنامه اصلی نحوه مؤلفه چهار. رود می پیش مطابق با سیاست و ،کند می ترکیب هم با را

 در بازارها از بسیاري در استفاده این اجزا مورد که معتقدیم ما کند و هم مرتبط می را به گذاري اجتماعی شرکت سرمایهدهی  وام

   :متحده هستند ایاالت سراسر

شرکت  که کردند نشان خاطر کنندگان مصاحبه. دهد می توسعه فعاالنه را خود يها برنامهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه -1

گذاري  شرکت سرمایه محور بازار رویکرد با 1کند که نیاز دارند. صرف میجایی پول آنان را  گذاري اجتماعی سرمایه

 به مؤسسه مالی توسعه اجتماعی، گذاري اجتماعی شرکت سرمایه جدید يها شروع برنامه تقویت شده است. با اجتماعی

 به را خصوصی منابع و صندوق وام خود اتکا نکرد؛ سرمایه براي اعتبار تأمینبراي  دیگر هاي سازمان یا خود شهر

 .شوند می پایدار خود به و شده متحول دوباره کرد که ایجاد را ییها فراورده اغلب و آورد خود يها برنامه

 زیرکانه مأموریت یکگذاري اجتماعی  . شرکت سرمایهاست پاسخگو محلی شرایط بهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه -2

 منطقه بازار مسکن مورد در عمیقی دانش است. از شده سازگار متغیراي  منطقه و محلی شرایط با زمان، مرور به اما ،دارد

 نیازهاي موجود را برآورده سازد.  طور خالقانه هکند تا ب می استفاده شیکاگو و مالکین

 چه ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه شرکاي. هستندگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه بخش کلیدي موفقیت ها مشارکت -3

ي مهمی در ها یا مالکین همگی نقش پیمان صیانتشرکاي  ،شیکاگو داريشهر ،خصوصی دهنده وام گذاران سرمایه

 .کنند دهی ایفا می وام جدید يها برنامه تقویت و پایدارسازي و اندازي راه برايگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه توانایی

 ها برنامه ،کند شناسایی جدید را يها تا فرصت کرده کمکگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه به پیمان صیانت ،خاص طور به

 متقابل مداوم و پشتیبانی و حمایت ،و رویکردهایی را در زمان تغییر محیط سیاست تنظیم کند ها برنامه ،را اجرا کرده

 به پیوستن از که پیشتر و قبل گذاري اجتماعی شرکت سرمایهپرسنل  ،این بر عالوه .خود را تسهیل نماید هاي تالش

توسعه کار  سنتی مالی اتمؤسس در دهندگان وام یا شهر ، کارمندانسازان انبوه عنوان به ،گذاري اجتماعی شرکت سرمایه

 غنی برخوردار هستند.  مسکن قابل استطاعت تجربه کردند، از می

                                                             
1. Puts their money where their mouth is. 
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خود استفاده  کار در کمک براي ایالتی، فدرال و محلی، يها طور استراتژیک از سیاست هب گذاري اجتماعی شرکت سرمایه -4

 موجب رساند که می را قوانینی و ها کرده و سیاست پشتیبانی ،همکاري طریق از گذاري اجتماعی سرمایهشرکت میکند. 

ي ها برنامه کرده و درك حاضر را سیاست انداز چشم همچنین شود. آنها می منطقه در مسکن قابل استطاعت ارتقاي توسعه

 کنند. می طراحی ها سیاست این از استفاده براي را خود

 شدت بهگذاري اجتماعی  شرکت سرمایه استفاده رویکردهاي مورد کید قرار گرفت،أمورد ت موردي مطالعه در که طور همان

 مربوط کلی يها استراتژي این ،حال این با .کند می محدود را آنها تکرارپذیري دارند؛ بنابراین قرار شیکاگو اکوسیستم تأثیر تحت

مؤسسه مالی  مسکن قابل استطاعت مشغول به فعالیت است: یک سازنده قابل استطاعتمسکن  زمینه است که در سازمانی هر به

اي  اجاره هاي ساختمان از زیادي سهم که شهرهایی و مؤسسات آن ویژه به ،محلی دولت ، یا یکاز آنیا غیر  توسعه اجتماعی

  .دارند متوسط و ي کوچکچندخانوار
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  چکیده

 عنوان بهبا تداوم گسترش جمعیت و مهاجرت رو به رشد به شهرهاي بزرگ، کمبود مسکن مناسب همچنان 

و رویکردها، چارچوبی  مسئله، چیستی ها زمینه ، پس از مروري بر پیشمقالهچالشی اساسی باقی مانده است. این 

ي موجود در کشورهاي ها استخراج نموده و به بررسی زمینه مسکن قابل استطاعتبراي مدیریت پایدار 

گوناگون است، اما به هر حال این  مسکن قابل استطاعتپردازد. تعاریف براي  می یافته و در حال توسعه توسعه

و هم از حداقل استانداردهاي الزم، براي شکوفایی انسان و منزلت  د هم از لحاظ اقتصادي ارزان باشدمسکن، بای

بر بازارها مورد اختالف است، اما  تأثیرمداخله دولت براي  سازوکارمیزان و  او برخوردار باشد. از دیدگاه فلسفی،

 يها برنامه و ریزي برنامه سیاست سیاسی، شامل موضوعاتی چون اقتصاد مسکن، مداخالت دولتی در زمینه عرضه

 نوظهور شهرهاي در اگرچه، .شود می پشتیبانی زمین اداري جامع سیستم یک توسط که مشارکتی است محلی

پیشرفته و  ي نسبتاًها یافته، برنامه . در بین ملل توسعهاند به یکدیگر مرتبط اي پیچیده طور به غذا تأمینو  مسکن

مسکن قابل کننده در مسیر ارائه و تحویل  گذاري، مانعی محدود ي مورد اختالف و عدم سرمایهها پیچیده، سیاست

ي ذاتی بین سه امر اصلی ها تنش تواند نمی سیستمی هیچ اما ،است اساسی امري فناوري است. امروزه، استطاعت

مسکن قابل کند. مدیریت پایدار  برطرف را زیست محیط از حفاظت و تجاري سود پیشرفت آگاهانه، یعنی

دار، بازخوردهاي چندمعیاره، و یادگیري  گوهاي ادامه و جاي ارائه یک طرح نهایی، مشوق گفت به استطاعت

  ها است. مشی و خط ها سیاست

  

  

  
  

                                                             
1. Huston, S. and Baines, R. (2017). Sustainable Management of Affordable Housing. Available at SSRN: https:// 
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  مقدمه .1

ي شهري بود. به ناچار با ها از حومه ، براي نخستین بار در تاریخ بشر، جمعیت مردم ساکن در شهرها بیشتر2008در سال 

 مسکن قابل استطاعت تأمین)، فشارها براي UNFPA, 2007( 2050میلیارد نفر تا سال  2/9 روند رو به رشد جمعیت انسانی تا

 باشد می زندگی با کیفیت و شاد و عزت توانمندسازي، براي اساسی نیاز چندین از یکی مسکن قابل استطاعتیابد.  می افزایش

)Sen, 1999; Wadley, 2010(است.  فضایی مختلف يها مقیاس در شاخص مستلزم توجه به چندین آن پایدار تأمین ؛ اما

انرژي) جدا  و غذا و خدمات رفاهی (آب، پسماند تأمینتر توسعه، از جمله  توان از موضوعات گسترده مدیریت مسکن پایدار را نمی

ي مشترك، زمین، فقر و قدرت ها ؛ نگرانیاند و در حال توسعه با مشکالت مختلفی مواجهیافته  کرد. در حالی که کشورهاي توسعه

ي ها سکونتگاه به رسمیت شناختن ناچارند که با باشند، می رشد حال در سرعت به که . شهرهایی)Niemietz, 2015( است

 احتمال دارد تقریباً آفریقا، و کیفی مسکن امري ضروري است. در کمیافزایش  .کنند تأمین را غذا ،ها زاغه دگرگونی و اي حاشیه

 کنند مهاجرت شهري مراکز به ،شهري مشاغل و به امید کسب روستایی فقر فشار تحت 2050 سال تا نفر میلیارد 1

)UNHabitat., 2016 .(ي تکنیکی و ها حل ، راهشده ي محلی ضعیفها یافته، مانند انگلستان و هلند، دولت در کشورهاي توسعه

)، منافع حاصل از اراضی واگذار 2017( 1ي بنیاد نیو اکونومیستها ر بازار را در حوزه مسکن اجرا نمودند. بر مبناي یافتهبمبتنی 

 گسترش . بااند نگر و موقت را به وجود آورده ي مالی و ارضی کوتاهها سیاست و شده و مباحثات ضعیف در زمینه اقتصاد سیاسی

 ,Fernandez & Aalbersشدند ( محلی دولت اجتماعی تأمین جایگزین خصوصی مالکان ی مصنوعی و رانتی،اقتصاد مال

2017; Hochstenbach, 2017شد و  توقیف کشور از خارج مالیاتی يها پناهگاه در لندن مسکن رونق بهاي حاصل از ). اضافه

). بنابراین Wetzstein, 2016; Arundel, 2017جا گذاشت (را بر  محروم اي منطقه يها خانه صاحب یا انمستأجر از بقایایی

مسکن  ي تولیدها زمینه مرور از پس مقاله این .است مسکن قابل استطاعت پایدار مدیریت در تأمل اکنون زمان مناسبی براي

 موضوع را دروضعیت این  سپس کند و می استخراج را مسکن قابل استطاعت براي پایدار مدیریت چارچوب ،قابل استطاعت

   .کند می بررسی یافته توسعه و توسعه حال در کشورهاي

 و اي اجاره يها مسکن جمله از ارزان، نسبت ي بهها سکونتگاه ، کلمسکن قابل استطاعتمفهوم  ،مقاله این اهداف در راستاي

 :2017( 2»شهري شوراي شهر منچستر ریزي برنامهراهنماي «بر طبق  .گیرد می بر در شخصی با مالکیت مشترك اجتماعی را

 خانگی مشترك ناخالص درآمد برابر 9/2 یا بیش از و درآمد ناخالص یک نفر برابر 5/3 از بیش هزینه یک مسکن اگر«)، 15

 یک درآمد سوم یک تقریباً باید مسکن قابل استطاعتدر مقابل، هزینه تهیه  ».شود محسوب نمیقابل استطاعت  آن مسکن، باشد،

 ;Sen, 1999( باشد داشته نیز را شکوفایی او و انسانی کرامت براي الزم استانداردهاي باید حداقل این مسکن اما باشد، خانواده

Johnson, 2007; Maliene & Malys, 2009; Milliner et al., 2013 .(توجهی قابل ساختاري عوامل وجود، این با 

 3شناختی يها ترکیبی از ناهماهنگی شوند. براي فقرا، می مسکن شاخص کرامتکامل  تحقق و مانع محدودیت ایجاد کرده

 وام و رهن و نیز محدودیت انتقال ي نقل وها هزینه شامل خانوار مالی موانع). Oxoby, 2004( کند می اعمال ییها محدودیت

 .کند می محدود را مسکن عرضه مستمر ثروتمند، جوامع توسط کردن البی و ریزي برنامهفرایند اداري  ،4ذخیره کردن زمین .است

از بین  دولتی یارانه با مسکن وساز ساخت ،5تاچر از پس بریتانیا شود. در می شهري مدیریت يها اولویت سبب تغییر مالیات، کمبود

                                                             
1. New Economics Foundation 
2. Manchester City Council Planning Guidance 
3. Cognitive dissonance 
4. Land banking 
5. M.Thatcher 
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 مدیریت پایدار مسکن قابل استطاعت

 سازي، خصوصی وجود با .)Crook and Whitehead, 2002( یافت افزایش ریزي برنامه تغییرات جریان که حالی در ؛رفت

 ي جدید، سیاستها . در توسعهاند توجهی مردم واقع شده مورد بی ،اي یارانه اجتماعی سابق یا مسکونی امالك از بسیاري

تنها تا حدي سبب  تواند می رویکرد این حالت بهترین در اما کند؛ می مقرر را مسکن قابل استطاعت سهمیه انگلیس ریزي برنامه

کند برطرف  جدي طور بهرا  پرورش و آموزش و بخش سالمت در درآمدها، نابرابري اینکه بتواندتا  شود اجتماعی سازي یکپارچه

)Tiesdell, 2004; Wilkinson and Pickett, 2009.(   

  قابل استطاعت . مدیریت پایدار مسکن2

 و عملیاتی يها مؤلفه شامل جامع يها مبتنی بر سیستم رویکردي باید مدیریت پایدار مسکن قابل استطاعتبیشتر،  تأثیربراي 

). 1( شکل  اي / محلی و در مقیاس پروژهاي شهري/ منطقه فضایی اتخاذ کند: در سطوح ملی، کالن مقیاس چندین پشتیبانی، در

 یا ساخت مالی، امور ،ریزي برنامه طراحی، هماهنگی، براي به باال پایین از و افقی باال به پایین، از تعامالت شامل سیستم این

 که حالی در ؛شوند می اداره متمرکز صورت به ي کارها برخی از جنبه .است مسکن صرفه به مقرون و مناسب يها پروژه مدیریت

 محلی ،)قضایی و اجرایی گذاري، قانون(ملی  گوناگون رسمی: ابعاد این امر داراي .شوند می واگذار به بخش محلی دیگر برخی

  است:خصوصی  بخش و) شهري ریزي برنامه(

 ؛نحوه سازماندهی مالیات و ارضی سیاست سیاسی، اقتصاد سوگیري: اجرایی 

 ؛اضافه بهاي امالك ضبط و قانون، از حمایت: گذاري قانون 

 ؛توسعه و کاربري منازعات فصل و حل سازوکار: قضایی 

 و بیرونیکردن امور  درونی براي اعتماد قابل فضایی يها داده تهیه معامالت، ثبت براي زمین اداري يها سیستم: اجرایی 

 ؛عدالتی فضایی بی کاهش

 ؛ي توسعهها یا محدودکننده مصوبات زمین، ریزي برنامه زمین و تدوین کاربري: شهري اجرایی 

 نگهداري و بازاریابی توسعه، مالی، امور طراحی،: خصوصی بخش. 

باشد.  می نفعان محلی وسیعی از ذيیک برنامه مشارکتی است که پاسخگوي طیف استطاعت  قابل مسکن پایدار مدیریت

 است) معناگرا یا گرا روش( اي رویه و) گرا نتیجه(گرا  طیف از مالحظات فرجام دو هر شامل پایدار مدیریت است، بدیهی

)Hausman and McPherson, 2006.( سازي درآمدهاي مسکن کیفیت و قیمت شامل پیامدي ارزیابی معیارهاي چندگانه 

 با تعریف استانداردهاي دسترسی، اما اند؛ ارزان نسبتاً دو ، هر2یا ملکی 1اي صورت اجاره ، بهقابل استطاعت مسکونی اماکن .است

 شناختی، ساخته شوند. مالحظات روش »متناسب با هدف« توانند می انرژي کارآیی معیارهاي همچنین و ایمنی و ساخت طراحی،

 حاشیه در داخل یا در مسکن که آنجا از حال، این شود. با می جامع و شفاف منصفانه، اداري يها قانون، سبب ایجاد رویه براساس

مشکالت  یا ها وجود آمده در سیاست اختالف به تواند نمی سیستمی هیچ است، شده ساخته شهري مسکونی شده قطعه قطعه مناطق

 اقدامات. است سریع و ساده يها سیستم خواستار پایدار . مدیریت)Owens and Cowell, 2011( ببرد بین از را اراضی کاربري

فرایند تهیه سند  اجراي ،ها بازرسی ي راهبردي، استفاده از فرایندهاي منطقی و اداري،ها بررسی شامل ،اصالحات براي احتمالی

 ریزي برنامه يها سیستم مقابل، باشند. در می جوامع یا محلی مقامات شده به کنترل اختیارات تفویض و 3زمین رسمی مالکیت

 با مقابله براي .بگیرند نظر در را محلی حقوق سایر یا مردم بومی حقوق ها که آن است بعید و باشند می اقتدارگرا فاسد و ضعیف،

                                                             
1. Leasehold 
2. Freehold 
3. Formalisation of land titles (LAS) 
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 نهادي، ظرفیت تقویت با هدف محلی شکل گرفته است تا مدیریت چارچوب تحتمدیریت پایدار مسکن قابل استطاعت  امر، این

  محلی، ایجاد کند. جوامع و مشاغل مشارکت براي جلب اي مقدمه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدیریت پایدار مسکن قابل استطاعت هاي عملیاتی و پشتیبانی لفهؤم. 1شکل 

  تر مشخص شده است. : مقیاس ملی به صورت تیرهنکته
  

 نظارت خروجی کیفیت بر سیستم کند. این می مدیریت را سیستم مؤلفه، چندین بین بازخورد و گفتگو آگاهانه، سیاست

صورت  ، بهقابل استطاعت مسکونی اماکن .دهد می گوش ساکنان و محلی صداي جوامع به و آموزد می اشتباهات از کند، می

 معیارهاي همچنین و ایمنی و ساخت طراحی، با تعریف استانداردهاي دسترسی، اما باشند؛ می ارزان نسبتاً دو یا ملکی، هر اي اجاره

 از اي پیچیده مشکالت با مدیریت پایدار مسکن قابل استطاعت ).2توانند متناسب با هدف تولید شوند ( شکل  می ،انرژي ییاکار

 ترتیب این به و کند می مقابله )Storper, 2013( شود می نوآوري و نهادها سیاسی، اقتصاد شامل که فضایی مراتب سلسله

 مدیریت يها بسته در قالب مسکن مدیریت ي سنتیها سیستم .دهد نمی ارائه تکامل و بحث جز انعکاس، حل کلی به گونه راه هیچ

مسکن قابل  مدیریت تحقیقات). Johnson and Heinz, 2006( پردازند می راهنمایی عملیاتی به مدیریت یا تجویزي توصیفی،

ي ها تحقیقاتی که مبتنی بر سیاست .است مختلف مناطق در موفق يها پروژه موردي مطالعات بر مبتنی توصیفی، استطاعت

دانشگاهی  ادبیات بر اساس) 2017( نیو اکونومیست بنیاد جدید مقاله یا )2009( 1»مالیین و مالیس«تحقیق  مانند اند تجویزي

 شیوه دارند. در آل پایدار ایده براي مسکن 2ي تجویزي یا ارائه جعبه ابزارهاییها کردن سیاست سعی در فرموله ،ریزي برنامه

                                                             
1. Maliene and Malys 
2. Toolkits 



 

 147 
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 از استفاده با لیورپول، را در مسکن قابل استطاعتسه نوع مختلف  پایداري) 2013(همکاران  و 1»مولینر« عملیات، مدیریت

 مسکن، ي توان مالی،ها شاخص شامل کردند. معیارها مقایسه معیار در نظر گرفتن بیست با 2معیاره چند گیري تصمیم رویکرد

 هوشمند )DSS( 3تصمیم پشتیبانی فناورانه يها سیستم شامل لزوماً مدیریت عملیات امروزه،بودند.  زیست محیط و دسترسی جرم،

 مسکن قابل استطاعت مورد در گیري تصمیم بهبود و زمین کاربريتقویت  ریزي برنامه یا مهار نظارت، براي 4فناوري مالکیت و

 کنند کمک مدیران به و سازند غنی را اطالعات توانند می اطالعات ي پیشرفته فناوريها سیستم). Morano et al., 2015( است

 . مدیریت)زندگی کیفیت و گردشگري زیست، محیط و غذا از حفاظت مثال براي(کنند  برقرار تعادل نیازها سایر توسعه و تا بین

مشخص.  کیفیت با و معینبودجه  تحت مسکن، ي پیچیدهها موقع پروژه به ارائه: کند می شروع روشن اهداف با ار پروژه کار

قیمت  که با مصالح ارزان - ي جدید مسکونی اجتماعی یا شخصیها آمیز پروژه تکمیل موفقیت منابع را براي تأمین خوب، مدیریت

  نفعان گوناگون است. امکانات و مدیریت دارایی، شامل توجه به نیازهاي ذي تأمینکند.  می تضمین -شوند می ارائه

 را تقویت معیاره چند تفکرات و جامعهبین  در گفتگو دهد و می را افزایش مسکن قابل استطاعت مسکن، عرضه پایدار مدیریت

 باید باشد، یافته سازمان اجتماعی صورت به یا بوده محور بازار باشد، خواه شده ریزي برنامه مرکزي صورت به سیستم کند. خواه می

 پیشرفت بین ذاتی يها تنش تواند نمی سیستمی هیچ .شود توسعه را شامل حال در نهاد چندین بین گفتگوي، پذیر انعطاف با

 حل کند. را) باال به پایین( زیست محیط از حفاظت و محلی جامعه توانمندسازي ،)افقی( تجاري سود ،)پایین به باال از(آگاهانه 

 باید گیرندگان تصمیم محلی پروژه، سطح در. دهد می نشان را مدیریت پایدار مسکن قابل استطاعت طراحی مالحظات 2 شکل

 بگیرند. نظر در را کیفیت ابعاد گوناگون

 

 

 

 

 

 

 

  

  مدیریت پایدار مسکن قابل استطاعت محلی طراحی پروژه مالحظات .2شکل 

  

 سوزي و آتش برابر در ایمنی طراحی، فضا، نظر از را معیارها حداقل باید باشد هدف براي مناسب که مسکن قابل استطاعت

 یک با قابل استطاعت و پایدار مسکن پروژه مدیریت کیفیت،) يا همحل( فضایی يها جنبه حل کند. براي تأمین انرژي راندمان

سایر  یا سیل با توجه به ویژه به محلی، فرهنگی و جغرافیایی شرایط با در نظر گرفتن باید پروژه طراحی .شود می آغاز پایه تحلیل

  .صورت گیرد نقل و نیز برقراري حمل و خطرات

                                                             
1. Mulliner et al. 
2. Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
3. Decision Support Systems (DSS) 
4. Proptech (property technology) 

مسکن کیفیت

فضا

طراحی

ایمنی در 
برابر

سوزي آتش

وري  بهره

انرژي

محله کیفیت

زیرساخت ها

محیط زیست

خدمات

اجتماع محلی

روي قابلیت پیاده

قیمت
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  . نکات مورد توجه در کشورهاي در حال توسعه3

 و بیماري ، تغذیه وء، سغذایی تأمین تضعیف باعث توسعه حال در کشورهاي از بسیاري بدون برنامه، در و سریع شهرنشینی

 ها زیرساخت مسکن، تأمین براي ها ي آنها دولت و اند کرده رشد از گذشته تر سریع آفریقا صحراي جنوب شهرهاي .شود می جرم

 که کنند می زندگی ییها زاغه در شهري جمعیت منطقه سوم دو). Tostensen et al., 2001اند ( درگیر مشکالت زیادي اشتغال و

مشکالت  از بسیاري ،در عمل توسعه، حال در مناطق در .دارد رواج کودکان و زنان بین در ویژه به تغذیه، سوء و غذایی فقر، ناامنی

 براي دولتیمحدود مدیریتی بخش  شوند. اولین مشکل، ظرفیت می مسکن قابل استطاعت براي پایدار مدیریت گیري مانع شکل

را ترکیب نمایند؛  سیاست و بایست علم می ها ). دولتIbidاست ( آب-انرژي-ي تحت فشار یعنی غذاها سیستم کنترل و مهار

 ,.Romero-Lankao et al( غلبه کنند 1شده مسیر طی به وابستگی بر و کرده ي گوناگون برطرفها را در مقیاس ها نابرابري

 افزایش با مقابله قیمت و کافی و ارزان غذاي در فراهم کردن باشند، می گسترش حال در سرعت شهري که به طق). منا2017

 تر وخیم را وضعیت ،مناطق شهريخالص به درون  . افزایش نرخ مهاجرتاند شده کشیده چالش به شهري و خانگی يها زباله

 ,.UN( کنند می زندگی شهرها ي غیررسمی حاشیهها سکونتگاه در که است نشین زاغه میلیارد یک حدود امر، این نتیجه. کند می

 عمر طول و وري بهره ارتباطات، و اطالعات فناوري يها زیرساخت و نقل و حمل ي فاضالب،ها سیستم آب، کمبود انرژي، ).2016

  .آورد می پایین را

شامل  توسعه حال در کشورهاي براي مدیریت پایدار مسکن قابل استطاعت تنظیمات سیاسی، گیري شفاف اقتصاد با جهت

 تأمین و آب غذا، تعاونی، مسکن شهري، يها انجمن تقویت ،)LAS( زمین این موارد است: تهیه سند رسمی مالکیت

ابعاد عملیاتی این موضوع را به تصویر کشیده  3شکل  ).Tostensen et al., 2001( آلودگی و زباله مهار و انرژي يها زیرساخت

 پیرامون شهري جانبه همه توسعه براي را شهري يها انجمن و مؤسسات 2شهرها رشد و ها زیرساخت شرکت حالت، این است. در

 روستاییِ و شهري مناطق با ها آن روابط و غیررسمی يها سکونتگاه این امر بر تمرکز .کند می تقویت انرژي و زباله آب، غذا،

 کاهش را زمین تعارضات مرتبط با محلی، امکانات جوامع پایه تحلیل و LAS بین باشد. چرخه تکرارشونده می شده، ریزي برنامه

 غیررسمی يها سکونتگاه تا کند می کمک هدفمند گذاري سرمایه و مالکیت حقوق و مشارکت است. ثبت مشوق تعامل و دهد می

  گردد. می اطراف روستایی جوامع و شهري با مراکز ها سبب ادغام آن و شوند تبدیل قابل پذیرش مناطق به

 قدرت و غذایی مواد قیمت به تنها نه دشواري است که و پیچیده مشکل ساکن شهر، فقراي براي و مواد خوراکی غذا تأمین

 خرید از ها خانواده افت درآمد، یا غذایی مواد قیمت رفتن باال با .دارد بستگی نیز محل اشتغال و کاري جغرافیاي بلکه ها خرید آن

هستند.  ها ریزمغذي فاقد اما ؛ترند ارزان که کنند، می اساسی اکتفا کاالهاي بر خرید و کنند می کم خود گوشت و سبزیجات میوه،

 شرایط در عموماً اما است؛ تر ارزان ها آن غذاي که اند خیابانی غیرمجاز و غیررسمی فروشندگان به متکی ها از آن بسیاري

 که توسط کالري درصد 70شود که  می این طور تخمین زده آفریقا، شهرهاي از بسیاري در کلی طور به .شود می تهیه غیربهداشتی

  .است خیابانی غذاهاي از شود می مصرف شهري فقراي

  مناطق در بازارها زیرا اغلب این ؛باشد می گران شهري فقراي براي تنظیم بازار،حراج و  يها فروشگاه از معمول، شکل به خرید

 متوسط لوکس در طبقه اي لفهؤم شهري نیز يها دارند؛ و درعین حال باغ قرار ها خرابه و ها زاغه از دور به و شهرها تر مرفه

 جهانی جامعه و ها دولت محلی، ضروري است اداراتشهرها،  به تغذیه سوء و غذایی ناامنی انتقال معضل با .شوند می محسوب

 این ،شهري توسعه و ریزي برنامه در تغذیه يها سیستم با ادغام .مشکل روستایی نیست یک فقط دیگر غذایی فقر آگاه شوند که

                                                             
1. Path-dependencies 
2. Cities Infrastructure and Growth (CIG) 
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تولید  مازاد غذاي این، بر پاسخ داده شوند. عالوه شهري جوامع خوراك در و غذا نیازهاي مرتبط با امنیت که شود می قابلیت ایجاد

 بهداشت و عرضه منظر از تغذیه را سیستم و تقویت کند را اقتصادي فعالیت تواند می پیرامون شهري و شهري کشاورزي در شده

 باروري تولید براي اقتصادي يها فعالیت به منجر توانند می ارگانیک ضایعات و اضافی رسمی و معتبر نماید. همچنین غذاهاي

 يها سیستم چنین این، بر عالوه. شود می غذایی مواد تولید سبب حفظ که شوند) هوازي بی تجزیه( سبز انرژي تأمین و) کمپوست(

 بر فشار کاهش و بیشتر اقتصادي فعالیت برانگیختن براي روستایی، کمپوست و غذایی مواد تأمین يها زنجیره با توانند می غذایی

  .شوند یکپارچه منطقه، درون به مهاجرت

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  درکشورهاى درحال توسعه مدیریت پایدار مسکن قابل استطاعت مالحظات .3 شکل

  LAS پشتیبانی و مبتنی بر رشد، ىها مشارکت و ها زیرساخت شامل: اجتماع،

  

 در. دارد را بهداشت و فاضالب سیستم آب، زمینه در چالش بزرگترین که است جهان مناطق از یکی آفریقا صحراي جنوب

 بهداشتی و ایمن توالت به نفر میلیون 565 که حالی در هستند، سالم آشامیدنی آب به دسترسی فاقد نفر میلیون 327 قاره، سراسر

. است درمانی خدمات هرگونه اساس و پایه سالم آشامیدنی آب و است بشر حقوق موارد از یکی آب به دسترسی ندارند. دسترسی

 و شهري دسترسی بین همچنین. ندارند دسترسی سالم آشامیدنی آب به مردم از درصد 40 حدود آفریقا صحراي جنوب در

کشور  درصد 20 درصد، در 94 از سالم آب به شهري دسترسی 2012 سال در مثال، عنوان به. دارد وجود تفاوت روستایی

 تا درصد 68 از ترتیب به سالم روستایی به آب متغیر بود. دسترسی کشور فقیرترین در درصد 64 ثروتمندتر آفریقا شروع شده و تا

نسبت به سایر  نشینان زاغه زیاد است که علت آن، فراوانی یافته کاهش حقیقت در شهري آشامیدنی آب تأمینبود. نرخ  درصد 34

 از که اند داشته سیستم فاضالب زمینه در کمی پیشرفت روستایی است. مناطق شهرها جمعیت سریع رشد شهروندان، به هنگام

  .است یافته افزایش درصد 25، به میزان 1990 سال

  و و رهبري بودجه تخصیص نتیجه ادند و درد 1»واش« کمیته به اساسی سیاسیِ تعهدات آفریقایی کشورهاي ،2011 سال در

 تنظیم را »واش« ي مرتبط با ارائه خدمات شفافها هدف کشورها اکثر .دادند افزایش اجرایی را يها سازمان بین هماهنگی

 خدمات وجود عدم .دارند نظارت اهداف این اجراي بر آنها از بسیاري و ،اند کرده اعمال را حمایتی آن يها سیاست و اند کرده

 فاقد که افرادي از بسیاري زیرا شود؛ می محسوب جدي نگرانی یک مهمی که بر سالمت مردم دارد تأثیربهداشتی، به دلیل 

                                                             
1 .WASH (Water, Sanitation and Hygiene) مربوط به سازمان جهانی یونیسف: برنامه آب، فاضالب و بهداشت.  
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 پردازند. عمل می فاضالب دفع و جامد زباله دفع مدفوع در فضاي باز، دفع غیربهداشتی نظیر يها به فعالیت هستند، اولیه بهداشت

. باشند می ها افراد در مقابل آن پذیرترین آسیب کودکان ي دفعی دهانی است کهها بیماري انتقال اصلی علت باز مدفوع دفع

 يها فاضالب و سرویس ویژه در بخش به ،»واش« برنامهکل  براي کافی داخلی بودجه فنی، دانش و تعهدات رغم وجود علی

 با است، همراه ها مسئولیت و ها نقش از نامشخص تعریف از ناشی مسئوالن که هماهنگی عدم با امر این .ندارد وجود بهداشتی

  گردد. می تشدید هستند، محیطی موضوعات زیست مسئول که دولتی، ادارات ناالیق در کارکنان و ها سیاست ناهماهنگی

 برداري بهره به و شده انجام کشی لوله( هستند متصل سالم آب منابع به که غیررسمی يها شهرك در مشارکتی ریزي برنامه

 بر عالوه .باشد شده، به شکل مدیریت رسانی آب عرضه خدمات ساز زمینه تواند می» واش« محلی يها برنامه اجراي و) اند رسیده

 محلی يها سیس شرکتأبراي ت اي ایده عنوان به تواند می انسانی يها زباله آوري جمع براي بهداشتی يها توالت فراهم کردن این،

 براي تهیه کود همچنین و انرژي تولید توانند در می انسانی يها زباله و ) در نظر گرفته شود؛است چه در کنیا ایجاد شده مانند آن(

  به کار روند. حاشیه شهري، و مناطق شهري کشاورزي مواد تولید

 پسماند از حاصل انرژي بازیافت .ندارند دسترسی انرژي به مردم آفریقا از زیادي تعداد است. حیاتی مسئله آفریقا براي انرژي 

 محلی منبع عنوان بهنقش داشته باشد و عالوه بر آن  زیست محیط بر 1شهري جامد پسماند اثر رساندن حداقل به در تواند می

  مطرح شود. انرژي

 2/122 به تواند می است که اي به اندازه آفریقا در شده آوري جمع يها زباله برق تولیدي، از شده زده واقع میزان تخمین در

 انرژي .است ضعیف پسماند مدیریت حال، این با. کند تأمین را خانوار میلیون 40 نیازهاي تواند می که برسد 2025 سال تراوات در

 به تواند در می برق، و انرژي ناخالص مصرفی از توجهی درخور بخش تأمین بر عالوه پذیر، تجدید منبعی عنوان بهزباله،  از حاصل

  .کند کمک نیز زیست محیط بر شهري جامد يها زباله تأثیر رساندن حداقل

 حالی در ؛دارد وجود) سوزاندن عمده طور به( بزرگ مقیاس در زباله به انرژي تبدیل مرکز 600 از بیش ،یافته توسعه دنیاي در

 ویژه به سبز یا تجدیدپذیر انرژي منابع به تمایل اخیراً،. شود می مجدد استفاده و بازیابی زباله از کمی بسیار بخش آفریقا در که

 بی و پذیر تخریب ارگانیک، صورت به شده تولید شهري يها زباله از درصد 50 از بیش غالباً .است یافته افزایش هوازي بی تجزیه

. کند می فراهم انرژي و زباله اهداف در زمینه تحقق براي نظیر بی شود و این امر فرصتی می بیوگاز تولید به منجر که است هوازي

 برآورده را انرژي پایدار مدیریت اهداف و هم کند می کمک پسماند مدیریت يها شیوه بهبود در عین حال، هم به رویکرد، این

 عدم صورت دهد؛ در می کاهش را نشده کنترل دفع يها سایت در شده دفع زباله میزان پسماند بیوگاز، تصفیه تأسیسات .کند می

 اي گلخانه گازهاي انتشار در و اندازد می خطر به را زیست محیط کند، می رها خاك و آب هوا، به را ها آالینده مدیریت، این پسماند،

  .است حاشیه شهري و شهري کشاورزي براي ارزش با کودي بیوگاز، تأسیسات از پسماند بازیافتی .دارد نقش

 برخوردار اي ي صنعتی در مقیاس بزرگ و محلهها یخچال و برق به دسترسی از ي فقیرنشینها شهر ساکنان اکثر که آنجا از

 براي انرژي تولید با هدف شهري و انسانی آلی يها زباله بازیافت براي اي زمینه توانند می زیستی ي تجزیهها سیستم نیستند،

 با این، بر عالوه. شود مدیریت در سطح محلی تواند می امکاناتی چنین .کنند فراهم اقتصادي يها فعالیت سایر و ها خانواده

  یا اي منطقه محلی، شبکه یک به نهایت در توانند می محلی يها نیروگاه این همگانی، انرژي منابع با ییها سیستم چنین هماهنگی

  .شوند متصل ملی

 مشکل یک عنوان به سادگی، به را آن ثروتمند معموالً نواحی جوامع و در است؛ متناقض غالباً جامد يها زباله به نگرش

  فقراي از بزرگی بخش براي پذیري انعطاف و مهم درآمد منبع آفریقا شهرهاي از بسیاري در حال، این با بینند؛ می محیطی زیست

                                                             
1. Municipal Solid Waste (MSW) 
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  .کند می تأمین را اقتصاد يها بخش از بسیاري اولیه ماده همچنین. است شهري

 سطل پیرامون محوطه ،ها خیابان در که مردم از گروه این .دهند می تشکیل را شهر اقتصاد از مهمی بخش ها کن جمع زباله

 شده ریخته دور مواد فروش و بازیافت کردن، تمیز بندي، دسته آوري، جمع به کنند، می کار زباله تخلیه مناطق و ها رو پیاده در زباله

 نوبه به امر این .کنند می کمک زیست محیط پایداري و بازیافت عمومی، بهداشت به حدي تا بنابراین پردازند؛ می دیگران توسط

  .شود می نشین زاغه يها خانواده سالمت در بهبود باعث کار، و زندگی براي تر امن و تر سالم يها مکان ایجاد با خود

 بلکه شهر است، بهداشتی مشکالت و ها پاسخگوي معضل زباله تنها نه شهري، جامد يها زباله جداسازي و آوري جمع مدیریت

 خدماتی چنین .شود می انرژي تولید و مواد بازیافت شهري، و محلی يها ایجاد کمپوست از اعم اقتصادي يها فرصت ایجاد باعث

 آوري جمع اولیه خدمات به حتی که رسمی غیر يها سکونتگاه در ویژه به است؛ مهم بسیار شهري ساکنان زندگی کیفیت تأمین در

 اهمیت از کارآفرینی، يها فعالیت براي مشوقی عنوان به آن پردازش و جداسازي زباله، آوري جمع همچنین، .ندارند دسترسی زباله

  .است برخوردار باالیی

 ویژه به( شهري پسماندهاي آب، به دسترسی اولیه، غذایی مواد عرضه و تولید بین ارتباط) 4 شکل( 1قلمروهاي غذایی مدل

مدیریت  صورت در توانند می ها لفهؤم این همه که کند می بررسی را انرژي تأمین و) فاضالب و سبز يها زباله و غذایی مواد

 انرژي، کنار در اقتصادي توسعه و شهري ریزي برنامه از بخشی عنوان به مدل، غذا را سبب تقویت کارآفرینی شوند. این دلسوزانه

  دهد. می قرار فاضالب و آب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مدل منظرغذایی: تعامل بین منظر شهري و منظر روستایی .4شکل 

  

 کشورها، از بسیاري در امروزه اما .اند کرده تضمین را خدمات به دسترسی و زایی اشتغال اقتصادي، رشد شهرها از دیرباز،

 مشخص دولتی خدمات به دسترسی عدم و متغیر و پراکنده اشتغال با که کند، می ایجاد را غیررسمی بخش یک سریع شهرنشینی

 و رسمی ریزان برنامه که شود می بندي دسته مهاجرت غیرمترقبه امواج اغلب تحت عنوان آفریقا در سابقه بی شهرنشینی .شود می

 روند به بخشیدن سرعت حل، راه تنها بنابراین ؛کرد متوقف توان نمی را کند. مهاجرت به درون شهر می سردرگم را اداري

 اداره مختلف يها وزارتخانه توسط و هستند کند و پیچیده ،مرکزي دولت در کنترل فعلیِ يها سیستم اغلب، .است ریزي برنامه

 به باال نمودن ازاست. شناخت فرایند و بهینه  ساده و سریع سیستم یکاستطاعت داراي  قابل مسکن پایدار مدیریت. شوند می

                                                             
1. The Foodscapes model 
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 واگذاري ، LAS يها پیشرفت و) CIG ابزار از استفاده با( مدیریت پایدار مسکن قابل استطاعت استراتژیک بررسی پی در پایین،

 فاسد ضعیف، ریزي برنامه يها سیستم . اغلب،1کند (اصل تفویض اختیارات) می تسهیل را شده [در سطح محلی] کنترل [اختیارات]

 این با مقابله براياستطاعت  قابل مسکن پایدار مدیریت .گیرند می نادیده را غیررسمی حقوق ساکنان هستند یااقتدارگرا  و

 جوامع با تعامل و مشارکت براي اي مقدمه عنوان به -ا ر سساتؤم کند و توانایی می اصالح را اقتدار حاکمیت چارچوب موضوع،

 انجام LAS طریق از که اجاره زمین، اصالحات در زمینه .کند می تقویت -شهري يها انجمن و غیررسمی مشاغل محلی،

 ي پر ریسک،ها گذاري سرمایه قانونی کردن و اجاره امنیت بخشد. شفافیت، می سرعت را زاغه ارتقاء در محلی مشارکت شود، می

 کرده نشین منتقل محالت زاغه به را قدرت این امر، .کند می ایجاد خود بهبود براي را ییها ظرفیت تسهیل نموده و را ریزي برنامه

آوري را  تاب ي بازآفرینی وها نشین محلی، اولویت زاغه نفعان ذي با کند. گفتگو می آغاز را دار از توسعه پاك زنجیره ادامه یک و

روشنایی فراهم تجهیزات  ها خیابان در و ي بهداشتی عمومی ساخته شوندها سرویس و ها خیابان که هنگامی .نماید می تعیین

  .شود می انجام نیز دیگري اقتصادي يها فعالیت شوند و می برپا ها فروشگاه زودي به گردد،

  یافته: انگلیس در کشورهاي توسعه مسکن قابل استطاعت. 4

 و غذا تأمین بین ارتباط غذایی، مواد کشاورزي و توزیع پیشرفته يها سیستم با انگلیس، مانند یافته توسعه کشورهاي در

 و نابرابري دهنده نشان امر این. باشد می مزمن مسکن، قیمت بحرانِ این، وجود با .است مشهود کمتر مسکن قابل استطاعت

 خارجی، ورود مالکیت ضعیف مقررات جمعیتی، تغییرات شود: می شامل این موارد آن، متعدد تشدیدکننده محرومیت است. علل

 يها خواري، محدودیت گذاري بر روي مسکن اجتماعی، زمین دستمزدها، کاهش سرمایه نابرابري نامشروع، و قانونی يها سرمایه

است؛ که پیامد  جمعیتی تغییر مسکن، تقاضاي اصلی يها محرك از یکی .مدیریت سوء و ریلی، شکست در سیاست و ریزي برنامه

بیشتر شدن تعداد افراد مجرد یا  به داخل و مهاجرت زندگی، افزایش پایدار نرخ به امید از علل گوناگون مانند افزایش ترکیبی

 وام تهیه شرایط و ماند می ثابت درآمد یابد، می افزایش خانه قیمت که . هنگامی)Goddard, 2016( والدي است ي تکها خانوده

 وجود . با)Gilmore, 2014( است انتخاب موجود تنها افراد از بسیاري براي نشینی اجاره شود، می تر مشکل مسکن

 2»خرید به کمک« يها برنامه باشند، می هزار واحد است) 240(که  ساالنه نیازِ از تخمین، کمتر اساس بر که هاییوساز ساخت

 3طلبانه خصوصی فرصت اجاره ؛ بخش)Barker, 2004; New Economy., 2014(است  نکرده حل را قیمت بحران دولت،

 ,.Scanlon et al( است شده برابر دو از بیش PRS گذشته، سال 15 در ).5 شکل( نموده است پر را عرضه شکاف مسکن

 4 از بیش با مسکن اجاره بزرگ دومین [بخش] که 2012 سال تا بود؛ اجاره ترین [بخش] کوچک PRS که زمانی . از)2015

 ندیده آموزش خانه صاحب و اي غیرحرفه کوچک گذاران سرمایه سلطه تحت و تکه تکه بخش، این حال، این با .است خانوار میلیون

). RICS., 2014; RICS., 2015; Crook and Kemp, 2011; DCLG., 2012( است امالك مدیریت در مهارت، و فاقد

رشد  درصد 20، )2016( 4بلکبرن دهند، افزایش درصد 80 آینده سال 15 طی را مسکن تولید میزان دهندگان توسعه این که مگر

 نابرابري خانه؛ کند. ثروت بادآورده صاحب می بینی درصد، پیش 25 بهاي اجاره قیمت افزایش آینده، باسال  5، تا PRS را براي

 را موجر 2014 سال مهاجرت قانون اگرچه د؛نک می تشدید را غیرقانونی مهاجرت احتماالً و انرژي مصرف در ناکارآمدي ساختاري،

 نسبت در حال افزایش است. نشین دائماً ي اجارهها . تعداد خانواده)Goddard, 2016(نماید  می مستأجر وضعیت بررسی به ملزم

  نظرسنجی( است یافته افزایش 2015 سال در درصد 37 به ،2004 سال در درصد 29 از وابسته فرزندان با PRS در خانوارها

                                                             
1. Subsidiarity 
2. ‘Help-to-Buy’ schemes 
3. Opportunistic Private Rented Sector (PRS) 
4. Blackburn 
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  ).2014-2015 انگلیس مسکن در

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOE LABOUR FORCE SURVEY HOUSING(منابع:  PRS افزایش دادن نشان انگلیس، در مسکن تنش: 5 شکل

TRAILER; ONS LABOUR FORCE SURVEY; ENGLISH HOUSING SURVEY( 

  

 به تا حد استاندارد نیاز انرژي وري بهره و براي باال بردن کیفیت بماند، اجتماعی مسکن فرض پیش جایگزین PRS اگر

 بندي رتبه در PRS يها ویژگی از درصد 5/13 دهد می نشان ها داده ).Energy Saving Trust., 2016(دارد  مقررات تنظیم

EPS ضعیف ( بسیار یا ضعیف داراي درجهF  یاGرسد  می درصد 9بخش مالکان که این عدد به  با مقایسه در ) هستند؛

)English Housing Survey, 2011-12; BPF., 2013; ACE-EBR., 2015(کاهش براي کاري عایق بارز مزایاي وجود . با 

اجاره،  بازارهاي کنند. در گذاري نمی در این زمینه به مقدار کافی سرمایه ها خانه صاحب سرما، از ناشی يها بیماري و سوخت کمبود

 نگر، با جدیت، آینده انمستأجر از بسیاري شناختی، لحاظ از .است مبهم نئولیبرالی رقابتی فرضیات غالباً و نامتوازن قدرت [توزیع]

نقل  بر اساس تجربه، ).Oxoby, 2004; Ambrose, 2015(کنند  می تالش ساختمان انرژي وري بهره سنجش و مقایسه براي

 مورد در ها خانه صاحب به رسانی اطالع که ترسند می ینمستأجراست.  شده محدود استرس و هزینه موانعی مانند دلیل به مکان

 يها خانه صاحب تا کرد تصویب را قانونی دولت سرانجام، .بیندازد خطر به را اجاره تجدید رطوبت، مشکالت یا و انرژي وري بهره

 E از کمتر EPCمسکنی با  دادن اجاره ، 2018 آوریل تا ).Middlemiss and Gillard, 2015(کند  اقدام به مجبور را مخالف

  ).Hope and Booth, 2014; Cook and Cross, 2015( بود خواهد غیرمجاز

 الؤزیر س قیمت بحران براي حلی راه عنوان به را آن مشروعیت و کند می مشکل دچار را PRS کیفیت، به مربوط مسائل

قارچ در هوا و افت کیفیت آن شود. ي ها گها  به میزان خطرناکی سبب افزایش تواند می ضعیف ساخت و نادرست برد. طراحی می

شود  ریوي يها بیماري سایر و آسم ایجاد سبب است ممکن خانه، در قارچی يها هاگ انتشار و قارچ شیوع با مسکن رطوبت

)Smith, 2018(مورد امور بتوانند که اختیاراتی ندارند گونه هیچ ینمستأجر، 19851 سل مستأجر و مالک قانون 11 ماده . طبق 

قانونی و  يها حمایت 20152 سال ] در11قانون لغو [ماده  دهند، اما [در ارتباط با افزایش کیفیت مسکن] انجام را خود نیاز

  مستأجر يها سپرده از حمایت طرح همچنین ).Ibid( کرد فراهم را جویانه تالفی اخراج برابر در شده بیمه انمستأجر براي محافظتی

                                                             
1. Landlord and Tenant Act 1985 
2. Deregulation Act 2015 
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  .کند می حمایت او يها سپرده از 1)2007(

 مانند PRS نهادهاي گذاران سرمایه جدید سوي نسل به ،اند مانده ناتوان کیفیت یا انرژي در شکست اثر یی که درها نئولیبرال

 مؤسسات گذاري سرمایه براي اصلی مانع دو 2مونتاگ ریویو حال، این . بااند متمایل شده REITs و بازنشستگی يها صندوق

ویژه در جنوب انگلستان،  ). از نظرتاریخی، سود سرمایه، بهDCLG., 2012( پایین بازده و مدت کوتاه اجاره :یافت PRS مسکونی

در  ها بیشتر اجاره ؛گذاران نهادي در مدیریت پیچیده اجاره مردد هستند کند. اگرچه، سرمایه می را جبران PRSبازده خالص پایین 

PRS یی ها ثباتی و عدم اطمینان در بین خانواده ماه است که موجب بی 12و به مدت  3»شده مدت تضمین اجاره کوتاه« به صورت

کند. در  می را توصیه است  ساله که حامی خانواده ي سهها نامه ) ارائه اجاره2017جی ( ال سی شود. دي می رو با فرزند مدرسه

با امنیت اجاره یا  ها خانه ترین دلیل مخالفت صاحب اصلی عنوان بهرا  5»شکاف ارزشی« )، این2010( 4»کمپ و کافنر«انگلستان، 

جوي  و ي جستها تواند باعث کاهش مسکن خالی و هزینه می مدت رغم این واقعیت که اجاره طوالنی علی –ه سایر مقررات اجار

  ).Smith, 2018( اند شناسایی کرده -شود مستأجر

 گیرند می مدت در نظر گذاري بلند مسکونی را به نوعی سرمایهگذاري در امالك  ي خصوصی، سرمایهها خانه در آلمان صاحب

)Ibidمنفعت «بایست براي بر هم زدن قرارداد یک  می خانه تواند خودسرانه فسخ شود. صاحب نمی »پایان باز«ي ها ). قرارداد

). در ارتباط با Ibidبات کند (، سختی [شرایط] را اثمستأجرمانند نقض تعهد داشته باشد یا بتواند در یک محکمه اخراج  6»مشروع

(منطقه  »محله« آن نوع مسکن، در آن 7»اجاره مرجعِ« بها تا باالتر از حد متوسط از افزایش اجاره ها خانه بها، صاحب تنظیم اجاره

  ).Ibidببرند (درصد باالتر  20توانند افزایش اجاره را در هر دوره سه ساله، از  ي آلمانی نمیها خانه . صاحباند محلی) منع شده

گذاري  یافته مانند انگلستان، قیمت مسکن به دالیلی از جمله نابرابري در درآمدها، چندین دهه سرمایه در کشورهاي توسعه

ي ناعادالنه مالیاتی و ارضی، همچنان یک مشکل مزمن باقی مانده است. مداخالت ها ي همگانی و سیاستها کم در زیرساخت

نتوانسته  ، اساسا9ًملی ریزي برنامهسازي، یا چارچوب سیاست  ي سود مسکنها ، محدودیت8به خرید انگلیس، مانند برنامه کمک

  ). Hills, 2001بحران قیمت مسکن را حل کند (

  گیري . نتیجه5

زیست،  ، سود تجاري، توانمندسازي اجتماع محلی و حفاظت از محیطراهبرديي ها ي موجود بین ضرورتها با توجه به تنش

شود. در حالی که مسائل مربوط به مدیریت پایدار در  می کافی، چالش اصلی پایداري تلقی مسکن قابل استطاعت تأمینتضمین 

ي مالی و ها شوند: سیاست می شامل موارد زیر ها ي مشترك آنها یافته متفاوت است؛ نگرانی کشورهاي در حال توسعه و توسعه

مشارکت مردم محلی. تخصص منصفانه و قابل اعتماد براي متعادل کردن  ریزي برنامهي ها ي اداري و سازمانها ارضی، سیستم

یافته،  بایست از امنیت غذایی حمایت کند. در شهرهاي کشورهاي توسعه می مسکن قابل استطاعتدر کشورهاي فقیرتر، 

 همه . درPRSتر نمودن قوانین  تمسکن اجتماعی و سخ تأمینموضوعات کلیدي در این مورد، عبارتند از: اخذ ارزش افزوده، 

این امر بحث و گفتگو  .است فضایی مختلف يها مقیاس در متعدد اقدامات شامل مسکن قابل استطاعت پایدار مدیریت کشورها،

                                                             
1. Tenancy Deposit Protection Scheme (2007) 
2. Montague Review 
3. Assured Shorthold Tenancies (ASTs) 
4. Kemp and Kofner 
5. Value gap 
6. Legitimate interest 
7. Reference rent 
8. Help to Buy 
9. National Planning Policy Framework 
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و مقررات براي  ریزي برنامهسازي، تغییرات سیاست ارضی، اقدامات مالی، اصالحات در  در زمینه اقتصاد سیاسی و مسکن

ریزي و  یی را براي اطالع از سیاست، برنامهها طلبد. یک سیستم اداره زمین قوي، داده می فعال بازارهاي مسکن راگیري  شکل

گردد. در سطح محلی، متخصصان با گوش  می سازي دهد. شفافیت روش و اطالعات غنی سبب اعتماد می ارزیابی پروژه ارائه

د. نکن می مدیریت »منافع همگانی« ازخوردهاي مردم محلی، سیستم را برايدادن به توصیه کارشناسان، عامالن بخش اجرایی و ب

ریزي بلند مدت، قانون، نظارت  گذاري، برنامه عبارتند از: مباحث مشخص سیاست مسکن قابل استطاعتناظران اجراي سیستم 

  .آگاهي شهري ها مستقل، آزادي مطبوعاتی و انجمن
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 مباحث پرطرفدار ترین از یکی به سرعت معرفیشان، به زمان از نیم و سال ي فرصت، پس از گذشت یکها حوزه

 سراسر در جوامع کم درامد احیاي براي تازه فرصتی جالب، برنامه این .اند شده تبدیل مستغالت و امالك توسعه در

شود  می ها براي آن جذاب يها انگیزه آوردن فراهم و بالقوه انگذار سرمایه چشمگیر کشور است که سبب گسترش

 وابسته به برنامه این موفقیت عدم یا صرف کنند. موفقیت مناطق این و در بازار بیرون کشیده از خود سرمایه تا

 .کند برقرار محلی جامعه و خارجی يگذار سرمایه بین پلی بتواند تا است خصوصی و دولتی مشارکت بخش توانایی

 در ها مشارکت این تاریخچه بررسی به فرصت،ي ها حوزه برنامه مورد در کلی مرور بر یک عالوه مقاله این

 و جدید از رویکردي را بهره بیشترین است ممکن که کند می شناسایی را شهر از مناطقی و پردازد می نیواورلئان

  نیازهاي ساکنان محلی استفاده کنند. رفع براي کاربرد مانده بود بدون قبالً از منابعی که ببرند تا بتوانند تهاجمی
  

، امالك و مستغالت، بیکر، قابل استطاعتکرنل، رودخانه میسیسیپی، لوییزیانا، نیواولئان، مسکن ها: کلیدواژه

  هاي فرصت. حوزه
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  مقدمه. 1

 توسعه در مباحث پرطرفدارترین از یکی به سرعت شان، به معرفی زمان از نیم و سال ي فرصت، پس از گذشت یکها حوزه

سبب کشور است که  سراسر در مدآدر جوامع کم احیاي براي تازه فرصتی جالب، برنامه این .اند شده تبدیل مستغالت و امالك

و  بازار بیرون کشیده از خود سرمایه شود تا ها می براي آن جذاب هاي انگیزه آوردن فراهم و بالقوه گذاران سرمایه چشمگیر گسترش

 بتواند تا است خصوصی و دولتی مشارکت بخش توانایی وابسته به برنامه این موفقیت عدم یا صرف کنند. موفقیت مناطق این در

 به هاي فرصت، حوزه برنامه مورد در کلی مرور بر یک عالوه مقاله این .کند برقرار محلی جامعه و خارجی گذاري سرمایه بین پلی

از  را بهره بیشترین است ممکن که کند می شناسایی را شهر از مناطقی و پردازد می نیواورلئان در ها مشارکت این تاریخچه بررسی

  نیازهاي ساکنان محلی استفاده کنند. رفع براي کاربرد مانده بود بدون قبالً منابعی کهاز  ببرند تا بتوانند تهاجمی و جدید رویکردي

  هاي فرصت مروري بر پیشینه حوزه. 2

 توجهات تاکنون معرفی زمان از ،اند ایجاد شده 2017 سال در 1مشاغل و مالیات کاهش ي فرصت که توسط قانونها حوزه

کشور  سراسر ي فرسوده درها بافت در يگذار سرمایه ایجاد هدف با مالیاتی تشویق برنامه .است کرده جلب خود به را چشمگیري

درآمد  در طی یک سرشماري، اقشار کم تا است شده خواسته قلمرو و ایالت هر در ارشد مقامات از طراحی شده است. در این برنامه

 به مزایایی ارائه با برنامه مشخص کنند. این -هستند اقتصادي ازاند چشم و يگذار سرمایه افزایش براي فرصت بهترین که - را

که ( از فروش را حاصل سود بتوانند دارایی، یک فروش از روز پس 180تا  دهد، می اجازه انگذار سرمایه به ،1031 مبادله روش

ي ها حوزه در را وجوه این باید خود نوبه به که کنند؛ يگذار سرمایه 2فرصت صندوق مجاز یک در) شود شامل مبناي اصلی نمی

 داري خزانه وزارت توسط مورد است، 8700 از طبق سرشماري بیش آنها تعداد که مناطق این .کند يگذار سرمایه 3مجاز فرصت

 تریلیون 6 تقریبی سود از دهد تا ان قرار میگذار سرمایه در اختیار نظیر را بی فرصتی مناطق، . ایناند شده تأیید 4متحده ایاالت

 ترین مناطق اقتصادي کشور ضعیف از برخی به را وجوه این و کنند استفاده متحده ایاالت بازار در تصرف غیرقابل سرمایه دالري

 افزایش درصد 10 اصلی سود مبناي به طول بینجامد، سال پنج حداقل ي فرصتها صندوق ي درگذار سرمایه اگر .کنند هدایت

 ده از بیش که ییها سرمایه .یابد می افزایش درصد 15 به عدد این ي انجام شود،گذار سرمایه همان با سال 7 حداقل اگر .یابد می

 این امر اصل، خواهند بود. در آن سرمایه، فروش تاریخ بازار در منصفانه تا حد ارزش واجد افزایش قیمت شوند، داشته نگه سال

يِ بیش از ده سال، در یک صندوق واجد فرصت، از گذار این است که در زمان فروش یا واگذاري، سود حاصل از سرمایه معناي به

 از اي مجموعه IRS ،2018 سال اکتبر در ،اند نشده نهایی هنوز قوانین این که حالی شود. در پرداخت مالیات معاف می

روند کلی این گیري  شکل آغازگر که کرد منتشر ي فرصتها صندوق در انگذار سرمایه هدایت براي را پیشنهادي يها نامه آیین

بود  الزم که بودند شرط اولیه نگران در مورد این انگذار سرمایه مثال، عنوان شده است. به انگذار سرمایه دلگرمی امر و مایه

  »ي مجاز فرصتها حوزه« در روز 180 مدت در را خود يها دارایی از درصد 90کنندگان درصندوق مجاز فرصت،  شرکت

 از مستغالت، بسیاري و امالك یا عملیاتی مشاغل در پیشرفت بندي زمان نامشخص ماهیت به توجه با .کنند يگذار سرمایه

 را سرمایه و کار مسئولیت رافع قوانین IRS پیشنهادي مقررات ؛ اگرچهاند در برآورده کردن این شرط، احتیاط نموده ان،گذار سرمایه

 سود آوردن دست به از پس ماه 30 حداکثر تا دهد می فرصت، اجازهصندوق مجاز  در گذار کند که در آن به سرمایه می فراهم

                                                             
1. Tax Cuts and Jobs Act 
2. Qualified Opportunity Fund (QOF) 
3. Qualified Opportunity Zones 
4. United States Department of the Treasury 



 

 161 

 

 فرصتی براي رشد مسکن قابل استطاعت هاي فرصت و نیو اورلئان:حوزه

 اگرچه ).OZ_IRS ي پیشنهاديها دستورالعمل(افزایش دهد  اي مالحظه قابل به میزان را اصل دارایی خود بتواند توجه، قابل

 جذب براي ویژه طور به برنامه این اما شود، می هم موجود مشاغل و ها آپ استارت شامل برنامه این شرایط واجد انگذار سرمایه

بدین معنا  نیست؛ فرد به فرصت، منحصر يها حوزه [برنامه] .است شده طراحی هستند، مستغالت و امالك صنعت در که کسانی

 است کرده طراحی ها آن براي ایالتی، چه و فدرال سطح در چه را متعددي يها برنامه گذشته دهه چندین طی متحده ایاالت که 

ي ها حوزه که کنند می ادعا برنامه این شود. منتقدان ي فرسوده و ضعیف اقتصاديها بافت در يگذار سرمایه تقویت موجب تا

 این در يگذار ثر سرمایهجذب مؤ براي که هستند تی]اي مالیها دیگري [مانند سایر مشوق ي مالیاتیها مشوق فقط فرصت،

NMTCمانند  دیگر، يها مشوق .برند از پیش نمی چندانی تحت حمایت، کار محالت
LIHTC و 1

 موفقیت با که هاست سال 2

 که بودند مناطقی در همسایگی فرصت، يها حوزه عنوان به شده تعیین محالت از بسیاري این، بر عالوه .هستند کار در متغیري

مکان به خارج از حوزه فرصت نقل  حال در ها ساکنان آن حاضر حال در و انجام شده است ها در آن توجهی قابل يگذار سرمایه

 ارزش است ممکن که - خارجی توجه قابل يها يگذار سرمایه با مواجهه در مناطق این ساکنان چگونه پرسند، می هستند. منتقدین

به حوزه پیشرفت و ارتقا بخشیدن  در بتوانند و بمانند باقی خود جاي در توانند می -طور ناپایداري باال ببرد به را بها اجاره و امالك

 اقتصادي و سیاسی فرهنگی، يها چالش ترین مهم تقاطع در فرصت يها مشخص نیست. حوزه کنند؟ پاسخ کامالً شرکت خود

 ساکنین آنکه بدون ،فرسوده جذب کرد مناطق به سمت را جدید يگذار سرمایه توان می چگونه: کشور [ایاالت متحده] است

  شد. ها افزایش محرومیت آناز منطقه آواره کرد یا سبب  را موجود

   ها ان علیه چالشگذار اقدام سرمایه. 3

شده است.  مستغالت و امالك در جامعه اشتیاق و سبب عدم شور نهایی، مقررات نبود و برنامه قابلیت دوام مورد در تردیدها

 مجاز يها صندوق در حوزه 105 توسط دالر میلیارد 24 حدود فوریه ماه از ،3مسکن ایالتی يها آژانس ملی شوراي اعالم طبق

 .کنند تمرکز تجاري امالك يها يگذار سرمایه روي دارند قصد ها صندوق این از درصد 90 .است شده آوري فرصت جمع

 کار نیروي مسکن یا قابل استطاعت مسکن جمله از محله، حیات تجدید روي دارند قصد حامیان از نیمی تقریباً بختانه، خوش

 جامعیت دهد، می ارائه حمایتی موجود بودجه از جامعی کامالً دید مسکن ایالتی هاي آژانس ملی که شوراي حالی در .کنند تمرکز

 که آنجا از .کنند ایجاد فردي يها پروژه از حمایت براي را ي مجاز فرصتیها صندوق دهد می امکان افراد به پیشنهادي مقررات

 باید آیند، می کنار تر راحت روند کار با انگذار سرمایه و شوند می نهایی هستند وگرفتن  شکل به مرور در حال ها نامه آیین

 از توان می که است اي نهفته سرمایه میزان به نسبت زیادي در فرصت يها حوزه عظیم پتانسیل .شود ایجاد بیشتري يها صندوق

نیافته  دالر از سود تحقق ها کوچکی تریلیوناگر ارزش بخش  حتی کرد. يگذار صندوق مجاز فرصت در آن سرمایه طریق یک

 یی با اهداف مشابه، مانند برنامهها تر است از برنامه ي کوچکگذار جاري شود، اندازه سرمایه ها سرمایه که به این صندوق

LIHTC، از بودجه اعطاي دهند. روند می اختصاص ایالتی سازي مالی مسکن يها آژانس به جمعیت، اساس بر را خود بودجه که 

 طور به پیشرفت کار، [در بازار] میزان .دارد ایالتی و فدرال سطوح در هماهنگی به نیاز و است طوالنی و پیچیده برنامه این طریق

 دولت براي دالر میلیارد 9 تقریباً ساالنه که شود می زده تخمین و کند می محدود را آن متمایل در کنندگان طبیعی، تعداد شرکت

ي واجد ها صندوق در يگذار سرمایه به مایل که کسانی براي محدودیت مشابهی حاضر، هیچ حال اما در. باشد داشته هزینه

 انجام براي ها دارایی انواع سایر و قرضه اوراق سهام، ان درگذار پتانسیل مشارکت سرمایه .شود نمی اعمال هستند، فرصت

                                                             
1. New Market 
2. Low Income Housing Tax Credits 
3. National Council of State Housing Agencies (NCSHA) 
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به تعویق انداخته شده یا حذف شود، فرصتی  ها حالی که سود مالیاتی آنمستغالت، در  و امالك در مدت طوالنی يگذار سرمایه

 پیش مقابله کند. چالش مسکن بزرگ قیمت مشکل مایل است با که کند می متمرکز متنوع و جامع ایجاد يها يگذار براي سرمایه

اخیر، در  دهه چند طی در سوده است.مناطق فر در يگذار مرتبط با سرمایه یادگیري منحنی فرصت، مناطق در انگذار سرمایه روي

 مستغالت و امالك توسعه ازاند موفق نبودند. چشم انتظارات کردن برآورده در ها گونه تالش که این است مشاهده شده موارد اکثر

) کوچک يها پروژه از بسیاري و( بزرگ پروژه هر توسعه در نفعان ذي است. تعداد یافته گسترش و کرده تغییر دائماً مدت این در

 و مدنی حقوق از که برخاسته کنشگري فرهنگ .است تبدیل شده تر جهانی و تر دنیا به مکانی گسترده زیرا ؛است شده برابر چند

 اعتقادات که اند ي مردمی محلی تجلی یافتهها ي مدافع محلی و سازمانها باشد، در گروه می 1960طلبانه دهه  ي صلحها جنبش

 بسیار توسعه فرایند شود تا می کنند؛ و این امر موجب می ي خاصی را تحمیلها شود و برنامه می مشاهدهشان  اي در بین گسترده

 از خارج مشاغل در و ها فرصت کسب دنبال کمتر به روز به روز ها آمریکایی که واقعیت این گردد. به سبب تر پیچیده و تر یئجز

ي محلی درصدد حفظ ها مستقل و متمایزي از یکدیگر دارند و این گروه؛ محالت، هویت و حس مکان هستند خود طبیعی زادگاه

 برقراري توازن بین در آنها توانایی به فرصت حوزه يها صندوق موفقیت عدم یا نهایی موفقیت نتیجه، هستند. در ها این ویژگی

بختانه،  بستگی دارد. خوش انگذار سرمایه نیاز مورد هدفمند بازده و يگذار سرمایه کلی اهداف با محلی جامعه يها خواسته و نیازها

  موجود است. تعامل نوع از این براي از پیش چارچوبی

  ي توسعه محلهها شرکت. 4

 را نهادها از اي گسترده دولت چارچوب بود، محلی مدافع يها گروه ظهور مجموعه ایاالت متحده شاهد که مدتی همان در

 يها شرکت جمله از نهادها، شده است. این اعالم فرسوده مناطق در این سرمایه هدایت و محله تقویت ها آن هدف ایجاد کرده که

 ها ساختاري مشابه آن یی که از لحاظها سازمان یا اقتصادي توسعه ي محلیها شرکت ،2محله اراضی اتحادیه ،1محله توسعه

 توسعه يها شرکت مختلف، يها سازمان این بین هستند، روي هم رفته سوابق گوناگونی در حل مشکالت این مناطق دارند. از

  ترین گزینه است. مناسب محلی دولت و محلی جامعه نوظهور، ي مجاز فرصتها صندوق بین گري محله، براي واسطه

 که است شده تعریف »محور محله و غیرانتفاعی شهري توسعه سازمان یک« عنوان طور کلی با به محله توسعه شرکت یک

 ساکنان نفع به شغل ایجاد یا/ و تجارت توسعه تجاري، دارایی توسعه مسکن، تولید مانند اقتصادي توسعه يها فعالیت مشغول

 با دولت هم و خصوصی بخش با اي که هم خدمات توسط کارمندانی حرفه مدل، با ارائه . این)Krigman, 2010(محله است 

 هم گرد را هستند فعال زندگی بهتر، و محله سازندگی زمینه در که محلی يها فعاالن گروه تا است کنند، درصدد می همکاري

 محلی فعاالن کردند؛ هنگامی که ظهور  70 و 60 يها دهه در ي موجود را جذب جوامع هدف نمایند. آنهاها تا سرمایه آورد،

  که آنجایی . از)Scally, 2012(اعتراضی  تا دارد وجود داري سرمایه يها سنت در بیشتر که گرفتند رویکردي پذیرش به تصمیم

 ها آن به رویکرد این ؛اند شده تبدیل کشور در قابل استطاعت مسکن کنندگان تأمین ترین بزرگ از یکی محله به توسعه يها شرکت

محله، به  توسعه آورند. امروزه حدود چهارصد شرکت به دست بشردوستانه و ایالتی فدرال، منابع از مختلفی منابع تا دهد می اجازه

بودجه محدود و  ها ). اکثریت این سازمانVarady, Kleinhans & van Ham, 2015(ي گوناگون یا مشابه وجود دارند ها فرم

که  اند ارائه داده را اعتبار /بودجه مشاوره یا خانه صاحب مورد در مشاوره قبیل از ،خدمات از وسیعی طیف کارکنان کمی دارند. آنها

 و محلی دولت محله، يها سازمان سایر با برخورد در تخصص کافی و متعدد منابع از مالی منابعمین أت زیاد در پیشرفت با

                                                             
1. Community development corporations (CDCs) 
2. Community land trusts (CLTs) 
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 ؛است اي برخوردار ویژه اهمیت از آخر مهارت . این)Varady, Kleinhans & van Ham, 2015(همراه شده است  ،ها واسطه

  .شود می دنبال ي واجد فرصتها صندوق توسط که است مستغالتی و امالك در توسعه مهم اي مؤلفه محلی زیرا تعامل

 نظر از قبالً که گیرد می تعلق ییها پروژه به حمایتی فقط وجوه که کنند می ادعا ي واجد فرصت،ها حوزه برنامه منتقدان

 تعداد است؛ صحیح شک، مشاهدات، بدون این که حالی در .اند بوده مالی سودآوري آستانه در یا و اند بوده قابل دوام اقتصادي

جریان  براي فرصتی هدفمند، معامالت اولین انجام از پس که دهد می نشان انگذار سرمایه آشکار عالقه و بالقوه مناطق توجه قابل

 و دهند انجام بیشتري يها يگذار سرمایه بود خواهند مایل انگذار سرمایه .دارد وجود دیگر مناطق به يگذار سرمایه یافتن

حل  براي مناسب اقتصادي يها مشوق و محلی جامعه توافق ها آن اینکه بر مشروط - کنند دنبال جدید مناطق در را ییها پروژه

ي محلی ها نظیر سازمان بی ترکیب محله با توسعه شرکت که همان موقعیتی است دقیقاً این .باشند داشته ناپذیر را مسائل اجتناب

باشد. در بین شهرها، شاید نیواورلئان بهترین فرصت را از این لحاظ در اختیار  گو باید وارد آن شده و پاسخ مالی، يها قابلیت و

  دارد.

 و پس از آن 1وضعیت شهر نیواورلئان پیش از طوفان کاترینا. 5

را در بین شهرهاي  ها ترین فرهنگ ترین و متنوع نیواورلئان به دلیل تاریخ پر فراز و نشیب و تنوع غذاهایش، یکی از غنی

 از نظیر بی ترکیبی کارائیب و سایر موارد، و کریول اسپانیایی، فرانسوي، يها تأثیر از فرهنگ با شهر ایاالت متحده دارد. این

 شدت به محلی جمعیت .کند می جلب خود به را بازدیدکننده زیادي تعداد ساالنه که است کرده ایجاد را موسیقی و غذا معماري،

 تأکید مورد سرشماري يها داده توسط که واقعیتی کنند. می ي زیاديگذار سرمایه آن حفظ براي و کنند می افتخار فرهنگ این به

 . در)Aisch & Gebeloff, 2014(دارد  را کشور بومی ساکنان درصد بیشترین 2ایالت لوئیزیانا دهد که می است نشان گرفته قرار

 توجهی نیز قابل يها چالش برند، می لذت شهر پویاي و فرد به منحصر زندگی سبک همزمان از بازدیدکنندگان و ساکنان که حالی

  مشکالت کشور.  مشابه سایر بقیه و نیواورلئان منحصر به برخی - دارد وجود

رو است. بر اساس  روبه قابل استطاعتمین مسکن أمانند سایر شهرهاي ایاالت متحده، نیو اورلئان هم با معضل ت

 10 طی نیواورلئان -خصوصی است و همگانی مسکن در زمینه منافع محلی گسترده ائتالف یک که - 3وسینگ نوالها گزارش

نیواورلئان به خاطر  که حالی . در)HousingNOLA, 2015(دارد  نیاز قابل استطاعت مسکن واحد 33600 حدود به آینده سال

بیشتر اقتصادش  گذشته سال چهل از در بیش بالد، می متحده به خود ایاالت بندرهاي ترین شلوغ و ترین بزرگ از یکی داشتن

 شود؛ می فضا و هوا و بهداشتی يها مراقبت فناوري، شامل که داده توسعه را نوپا صنایع شهر وابسته به گردشگري بوده است. این

  .ندارد وجود در آن درآمدي روزافزون ي فعلیها شکاف بستن براي کافی يها فعالیت اما

 در خود اوج زمان شهر، از این .است درآمد تولیدکنندگان اصلی دادن دست از به دلیل مشکل این از اي عمده بخش

نفر مواجه شده  484,668 به 2000 سال در درصدي بیست از بیش کاهش نفر، با  627,525با جمعیت  ،1960 سال سرشماري

 در سازي مسکن براي ،ها خشک کردن باتالق حاشیه شهري به وسیله محالت توسعه طریق از جمعیت رفتن دست از است. این

 چهل از بیش 1970 دهه انجام شد. در 6رزمندگان یادبود بزرگراه و 105ی راه بین ایالت ،4پانتچارترین آزادراه احداث شهر، حومه

                                                             
1. Katrina 
2. Louisiana 
3. HousingNOLA 
4. Pontchartrain Expressway 
5. Interstate 10 
6. Veterans Memorial Highway 
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 ها بودند که خروج آن پردرآمد ساکنانجمعیت،  این از توجهی قابل بخش. بودند ساکن شهر از خارج در شهرها کالن جمعیت درصد

 ورشکسته کرد؛  تقریباً را محلی اقتصاد 1980 دهه نفت . بحران)Lowe & Bates, 2013(شهر شد  مالیاتی افت پایه سبب

پیشی  کشور انرژي قطب عنوان به نیواورلئان از شهر این زیرا ؛گریختند هوستون به گاز و نفت مانده باقی يها شرکت از بسیاري

 شد و این وضعیت شهر پیش در حال تنزل منجر شهري به لوئیزیانا، سیاست فاسد ماهیت با همراه ي،گذار سرمایه گرفت. فقدان

 غیرانتفاعی مختلف يها سازمان دوره این در اگرچه .ویران کند را خلیج ساحلی منطقه 2005 سال در کاترینا طوفان آن بود که از

 و هیچ جمعیت به رسمیت شناخته نشد تخلیه از ناشیفرسودگی ، افت و 90 دهه تا اما ،کردند می فعالیت شهر این در خیریه و

 ,Lowe & Bates(باشد  مشغول قابل استطاعت و عرضه مسکن امالك توسعه نوع هر به که نداشت سازمان محلی وجود

ایجاد شده  1مورال مارك شهردار مدیریتکشور، که با  سطح در محله توسعه يها شرکت برپایی از پس سال بیست . حدود)2013

 9 ،2000 سال در .بپردازند مناطق این بازآفرینی وظیفه به تا شدند ظاهر در محالت جدید محله توسعه شرکت چندین بودند،

 واحد 625 ،2»نیواورلئان محله توسعه يهمکار« به موسوم سیسأت تازه محلی توسعه مشارکت رهبري تحت محله توسعه شرکت

  کردند. ایجاد مسکونی

 ظرفیت کشور، کل محله در توسعه يها شرکت رشد در ذاتی تضادهاي همان از بسیاري پیشرفت، این اگرچه همزمان با

 رقیب منافع توسط که کشمکش و تنشی دائمی محله، در توسعه يها کشیدند. شرکت چالش به نیز را نیواورلئان يها سازمان

 ارتقاء زندگی براي خود ظرفیت محله از توسعه يها شرکت که دارند انتظار محلی-مردمی روند. فعاالن می شود، به پیش می ایجاد

 ,Knotts(نیست  آسان آن تعریف که هدفی کند؛ استفاده خود جوامع کنترل در آنها توانمندسازي و محلی ساکنان اجتماعی

مالی دولت فدرال  يها کمک بر عالوه( کردند می تأمین را بودجه بیشتر که خصوصی سسات خیریهؤم دیگر، طرف . از)2006

 .کنند کسب توجهی قابل سود شغلی يها برنامه و سازي یی مانند مسکنها در زمینه که داشتند انتظار) 3توسعه واحد محلی براي

 براي ها آن موافقت که شود می محلی گوناگون و متعدد يها سازمان حمایت جلب فرایند در مشکالتی ایجاد به منجر ها چالش این

قابل  زمینه مسکن در مثبت دستاوردهاي به منجر که اولیه يها موفقیت از پس .است مهم بسیار بالقوه پیشرفت هرگونه موفقیت

 يها سازمان زیرا کاهش یافت؛ نیواورلئان در محله، توسعه يها شرکت از جدید، حمایت سمت هزاره به با حرکت و شد استطاعت

 امر مشارکت از را خود توجه» نیواورلئان محله توسعه همکاري«کردند و  می يگذار یابی به اهداف دیگري سرمایه دستملی، براي 

 شهر مرکزي محله در منحصراً که مستغالت و امالك دهنده توسعه یک به کرد، می جمع شهر سطح در را ها سازمان محلی که

 سطح در اندکی اقدامات کاترینا، تنها طوفان به منتهی يها سال . در)Lowe & Bates, 2013(داد  تغییر است، شده متمرکز

  تثبیت رکود صورت گرفت. و ارزان مسکن توسعه محلی براي

 شهر را دچار آینده همیشه براي قرار داد، تأثیر را تحت  خلیج ساحل منطقه و نیواورلئان ،2005 آگوست در که کاترینا، طوفان

از  قبل حدودي این شهر جمعیت. است کمتر شدن حال در همچنان شهر این جمعیت که بود شده دیده قبل سال پنج .کرد تغییر

 ، کاهش یافته بود. میزان2000سال  نفر در 484668با توجه به جمعیت  که بود نفر 452170، 2005 سال در کاترینا طوفان

 روي پی، سی سی می رودخانه نزدیکی در شهر اولیه و تاریخی هسته در غالباً و بود متفاوت بسیار مختلف محالت بین ها خسارت

شهر تحت تهاجم  درصد 80 از وجود، بیش این با. گسترده تخریب شده بود طور مناطق به شهر، این غربی لبه کل بر عالوه .داد

  زمان بود. ي آنها خانه از درصد 70 این نرخ معادل تقریباً رسید که آسیب مسکونی واحد هزار 134 به سیل قرار گرفت و

  نبود و بازسازي، وجوه توزیع نحوه در توافق حال، عدم این بود. با شهر گیري شکل در مهمی دوره طوفان از پس اول سال پنج

                                                             
1. Mayor Marc Morial’s administration 
2. New Orleans Neighborhood Development Collaborative (NONDC) 
3. Federal Community Block Development Grants 
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کمیسیون بازسازي نیواورلئان  یی توسطها برنامه .خیر انداختأپیشرفت کار را به ت واقعی و جامع براي توسعه مجدد، استراتژي یک

اي از  و برنامه ،2نیواورلئان يها محله بازسازي موسوم به برنامه شهر برنامه شوراي ،1ناژین ري شده توسط] شهردار[پیشنهاد 

 موارد بعضی در و متفاوت بود ها طرح با سایر طرح هر .شد پیشنهاد 3نیواورلئان یکپارچه خصوصی با نام برنامه خیریه سساتؤم

بندي ساخت و توسعه در نقاط  جدید و دسته شهردار ري ناژین، شامل یک نقشه با طراحی کامالًبود. طرح  ها متضاد آن کامالً

د و گذار می ها در اختیار افراد و ساکنان محله گیري مربوط به توسعه مجدد را کامالً کلیدي بود. برنامه شوراي شهر، تصمیم

بندي  گزیند: پیشنهاد دسته می اي بر سسات خیریه، راه میانهؤمه مد؛ و برناکر می ي پیش از کاترینا را ضمانتها بازگرداندن محله

 محلی مردم توسط که دیگر برنامه دو عالوه به برنامه، سه کند. هر می مانده را درون محالت ویژه ارائه شهروندان و مشاغل باقی

 به 5لوئیزیانا بازسازي سازمان و 4نیواورلئان شهر شوراي توسط رسمی بازیابی برنامه عنوان ، بهسازي بدون هماهنگ بود، شده ارائه

 یافته گسترش شهر سطح در که بود منابع و جمعیت ناهمگون توزیع . نتیجه،)Ehrenfeucht & Nelson, 2013(رسید  تصویب

 در مربع مایل 7/66 به 1960 سال در مربع مایل 8/36 از را خود توسعه قابل ردپاي رو به کاهش منطقه، جمعیت وجود با و بود

 از سابق آن در پیش جمعیت درصد 86معادل  تقریباً که است نفر 393292 نیواورلئان جمعیت امروزه، .داد افزایش 2000 سال

  باشد. می وقوع کاترینا

  تجدیدحیات مرکز تجاري شهر. 6

 رشد شاهد گذشته دهه یک طی در آن اطراف يها محله از بسیاري و 6نیواورلئان شهر مرکز واحد، جهت یک نبود وجود با

 از پیش نیواورلئان رفت، فرو رکود اقتصادي در کشور بقیه ،20087 مالی بحران از زمانی که پس .اند بوده يگذار سرمایه سابقه بی

 که فدرال و ایالتی مندانه سخاوت مالیاتی اعتبارات از گیري بهره دهندگان با توسعه .بود کرده سقوط پایین به کاترینا دلیل به این

 را 8انبار منطقه و شهر مرکز يها بخش در موجود يها ساختمان از بسیاري بود، شده گرفته نظر در تاریخی يها بافت احیاء براي

 مناطق به را نواحی این بازار، در موجود واحدهاي تعداد نمودن برابر دو با و تغییر دادند ها آپارتمان و مسکونی يها مجتمع به

 مرکز در را ها گزینه گذشته، تنوع دهه در يگذار سرمایه دالر میلیارد 5/6 کردند. حدود تبدیل روزي شبانه يها کاربري با مسکونی

 به نزدیک شامل دالري میلیون 500 پروژه یک ، 9کمپانی دامین جنوبی بازار منطقه جمله از ییها گسترش داده است. پروژه شهر

 به لوکس سبزي و میوه فروشگاه یک و فروشگاهی فضاي مربع فوت هزار 200 مجلل، مسکونی مجتمع و هزار واحد آپارتمان

 توسعه مجدد دالري میلیون 450 حاضر، پروژه حال در .است داده تغییر را شهر منظره همیشه براي مربع، فوت هزار 40 متراژ

 بیمارستان .است اجرا حال در مسکونی مجتمع و 11فور سیزنز هتل یک شعبه به و تبدیل آن 10نیواورلئان جهانی تجارت مرکز

 آمریکا متحده ایاالت در بزرگ بیمارستان دومین و قدیمی بیمارستان دومین کاترینا، طوفان از بعد شدن بسته از قبل که ،12خیریه

قابل  مسکن سهام براي دیگري اصلی منبع تواند می که است دالر میلیون 250 هزینه با مجدد توسعه روند انجام حال در بود،

  .باشد بازار نرخ و استطاعت

                                                             
1. Mayor Ray Nagin’s Bring New Orleans Back Commission (BNOBC) 
2. New Orleans Neighborhoods Rebuilding Plan (NONRP) 
3. Unified New Orleans Plan (UNOP) 
4. New Orleans City Council 
5. Louisiana Recovery Authority 
6. Downtown New Orleans 
7. 2008 Financial Crisis 
8. Warehouse district 
9. Domain Companies’ South Market District 
10. New Orleans World Trade Center 
11. Four Seasons hotel 
12. Charity Hospital 
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تجارت جهانی. این بنا اکنون  نمایی از مرکز .1شکل 

 تبدیل به یک شعبه از هتل فـور سـیزنز شـده اسـت    

)Wiki Images.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Google Earth( هاي فرصت درون محدوده مشخص شده است. . نماي هوایی از مرکز شهر نیواورلئان، محل حوزه2شکل 

 ها منتسب به آپارتمان دوره این در عرضه افزایش اعظم بخش است، بوده چشمگیر تحوالت این مقیاس و دامنه که حالی در

صنعت قدرتمند و پایدار گردشگري ِ[نیواورلئان]  در خدمت که است ییها قیمت، و هتل ي مسکونی لوکس و گرانها مجتمع و

 از پیش .است کرده تشدید را آن موارد از بسیاري در و نکردهرا بر طرف  قابل استطاعت مسکن مشکل اقدامات، هستند. این

بی.دبلیو. کوپر، سی.جی. « :کردند می زندگی همگانی مسکن بزرگ منطقه پنج از یکی در شهر درآمدتر کم ساکنان اغلب طوفان،

 اختصاص خود به را استطاعتقابل  مسکن واحد هزار 6 تقریباً ها سایت این مجموع . در1»پیت، الفیت، سنت برنارد و ایبرویل

 مراکز دائمی به آنها این که و است، شده وارد ها ساختمان این به طوفان اثر در که ناپذیري جبران يها خسارت به توجه با .اند داده

 گرفته مختلط، کاربري و کمتر تراکم با جدید يها توسعه نفع به آنها، تخریب به تصمیم بودند، شده تبدیل ایجاد اختالل و جرم

 هسته به نزدیک قابل استطاعت واحد هزاران دادن دست از به قیمت آمیز بود؛ اما موفقیت فقر تمرکززدایی از در ها تالش این .شد

 کنند. می ي خصوصی استفادهها ي کوپنی از اقامتگاهها با کمک برنامه ها قدیمی آن ساکنان درعوض،. انجام شد شهر این مرکزي

قطعات فقیرنشینی که شهر  در خانواري تک قابل استطاعتي ها خانه ساخت در اندکی موفقیت دهندگان، توسعهي محلی و ها گروه

                                                             
1 B.W. Cooper, C.J. Peete, Lafitte, St. Bernard & Iberville 
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 این تعادل عدم مواجه بودند. این عرضه مسکن از فراتر بسیار سطح تقاضایی ؛ در حالی که بااند ، داشتهاند بندي کرده را تقسیم

ي واجد ها حوزه برنامه .است نیاز تري مورد بزرگ مقیاس در قابل استطاعت بناهاي مسکونی ساخت که کند می تصدیق را واقعیت

  .آورد می وجود به نیواورلئان براي را این شانس کارگیري صحیح آن، صورت به فرصت در

   

  

  

  

 )Google Earth( هاي فرصت نیواورلئان از حوزه و دور . نماي هوایی نزدیک3شکل 

  فرصت نیواورلئان. 7

دارد.  مناسبی موقعیت شهر که رسد می نظر به ،اند شده انتخاب فرصت يها حوزه عنوان به که نیواورلئان مناطقی از بررسی در

 مرکز از رانندگی دقیقه 10-5 فاصله که در اند محالتی واقع شده در مورد آن، 16 نیواورلئان، در شده انتخاب حوزه فرصت 23 از

 در تیپ متداول محالت در بیشتر موارد، که است این مناطق این در توسعه مانع ترین بزرگ حال، این هستند. با نیواورلئان شهر

قه خانواري که در منط چند کوچک تعدادي آپارتمان به همراه تراکم خانواري کم ي تکها خانه: نیواورلئان به این صورت است

 بزرگ مقیاس در توسعه پروژه یک از بتوانند که پیوسته وجود ندارد هم واحد ساختمانی به زیادي تعداد اینجا پراکنده هستند. در

» مناسب اندازه« مناطق داراي از بعضی در حداقل شهر اگر کاترینا، از پس بالفاصله يها سال در حال، عین در .کنند پشتیبانی

 ي واجدها حوزه برنامه طریق از ي کالنگذار سرمایه اکنون ظرفیت براي شود، ایجاد آینده براي رشد شهر درنواحی الزم  تا بود،

ماند  نمی پایدار عمالً گزینه این اقتصادي، -اجتماعی و سیاسی مشروع و آشکار دالیل به وجود، این با .است بیشتر بسیار فرصت

)Ehrenfeucht & Nelson, 2013 .(توجهی قابل بخش که دارد وجود منطقه چهار در توجه قابل فرصتی ،ها چالش این رغم علی 

  .گیرد می بر در را نیواورلئان شهر میانه منطقه از

 اکثر گرچه .بود شده توجهی قابل دچار خسارت کاترینا طوفان دلیل به نیواورلئان 1شهر مرکز منطقه محالت، اکثر مانند تقریباً

 سال سه در 2فرانسوي محله و نیواورلئان شهر مرکز غربی سمت شمال در اما است، درون طبیعتشامل نواحی مسکونی  منطقه

 میلیارد 2ساز  و ساخت اول،. داد تغییر را منطقه آینده این عمده يگذار سرمایه دو .است بوده يگذار سرمایه افزایش شاهد گذشته

جنجالی که  پروژه این .داد تغییر را محله مسیر همیشه که براي 3رزمندگان امور يها بیمارستان و دانشگاه پزشکی دالري مرکز

 طوربه رسید و پایان میالدي به 2015شده، ساخته شده بود، در سال  تاریخی مصادره یک منطقه اراضی از هکتار 70 درون حدود

 در وقت تمام شغل هزاران و داده تغییر 5کانال خیابان و 4تولین خیابان کریدورهاي در را يگذار سرمایه رویکردهاي چشمگیري

. شد افتتاح 2015 سال در شرقی، شمال حاشیه نیز در 6الفیت نام سبزراه با پروژه دومین .کرد ایجاد بیوپزشکی و پزشکی صنایع

                                                             
1. Mid-City area 
2. French Quarter 
3. University Medical Center and Veterans Affairs hospitals 
4. Tulane Avenue 
5. Canal Street 
6. Lafitte Greenway 
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 داد. کاربري تغییر روي پیاده و سواري دوچرخه مسیرهاي مایل 6/2 به قدیمی آهن راه که در آن یک شهري، حمایت با اي پروژه

 سنت بایو محله به را فرانسوي محله که] شد ایجاد[سبز  فضاي و بازي يها زمین ورزشی، يها [در اطراف آن] محوطه همچنین

 قطب نزدیکی در فرصت يها حوزه موقعیت به توجه با .کرد متصل است شهر مرکز فرهنگی يها پایگاه از یکی که 1جان

 به ها مکانی این حوزه موقعیت از توانند می و هستند مناسب بیشتر توسعه براي ها پروژه این اطراف مناطق شهر، مرکز توریستی

 هزینه با و است کرده ایجاد سبزراه مسیر کل در را چشمگیري توسعه و يگذار سرمایه پروژه، این .کنند استفاده محلی ساکنان نفع

  اندك. يگذار سرمایه با اقتصادي در بهبود رشد ها شهرداري توانایی بر شاهدي است دالر، میلیون 1/9

 با نیواورلئان ،2010 سال در آن بهبودي ایجاد گشت، ادامهي بعد از وقوع کاترینا که در ها رغم وجود آشفتگی در سال علی

 زونینگ قوانین محلی از درهم مخلوطی به شهر برداشت. تا پیش از این تاریخ، این جلو به بزرگی جامع، قدم طرح یک تصویب

 در اخیراً که جامع طرح. دادند نمی اهمیتی باشد چگونه باید شهر که این درباره جامعی و مدت بلند ایده هیچ به که بود کرده تکیه

. دهد می ارائه ي توسعه در آیندهها پتانسیل از عمیق دیدگاهی اما نیست، نوآورانه وجه هیچ به اگرچه است، شده روز به 2015 سال

 شهر سطح در »فرصت سایت« 10 شناسایی به و کند می استقبال مختلط و پرتراکم يها توسعه ایجاد ازبختانه، طرح جامع،  خوش

 به مایل اهداف، این به دستیابی براي شهر این که دهد می نشان و پردازد می ،دارند را ییها پروژه چنین انجام پتانسیل که

 در که است 2رو پویدراس نام به هکتاري 6 زمین قطعه یک ،ها سایت این از یکی تنها .است مند عالقه دهندگان توسعه با همکاري

براي اقدام از سوي  دارياهمیت فراخوان شهر باید. است شده واقع فرصت مناطق از یکی در همچنین و شهر مرکز منطقه

 يها شرکت انگذار سرمایه و فرصت حوزه انگذار سرمایه که است تقاطعی این فراخوان، زیرا ؛مورد توجه قرار گیرد دهندگان توسعه

حوزه  منطقه در توسعه قابل سایت رو تنها پویدراس. بیایند هم گرد توسعه، خالقانه يها حل راه یافتن براي توانند می محله توسعه

 و ها بیمارستان پارکینگ مسطح براي عنوان یا به هستند صنعتی مرکز شهر، از اي عمده يها بخش. فرصت در مرکز شهر نیست

 اگرچه مناسب هستند؛ مجدد توسعه که براي است زیادي يها زمین داراي تولین خیابان شوند. خود می استفاده پزشکی دانشکده

 براي شهر تمایل. شود مناسب قابل استطاعتساخت مسکن  مانع است ممکن ها بیمارستان اطراف در زمین قیمت افزایش

 طریق از متراکم يها از عالقه به همکاري در زمینه تحقق پروژه نشان توسعه، درهاي گشودن و فرصت يها سایت شناسایی

 نیواورلئان در دیگر خصوصی /دولتی يها سازمان از بسیاري بر عالوه محله، توسعه يها دارد. شرکت خالقانه يها روش

 در زمینه فردي به منحصر آغازگر و، اقدامات 6فرندز آو الفیت گرینوي و 5آي ان سی ،4، گریتر نیواورلئانز3وسینگ نوالها مانند

  .ي فرصت داردها با صندوق بالقوه يها گري بین زمین واسطه و محلی، نفعان ذي با همکاري

 تغییر براي خوبی بسیار پتانسیل از برنامه برنامه حوزه فرصت از آغاز کارش عالقه و توجه درخوري دریافت کرده است. این

 يها ماه در نامه آیین شدن نهایی زمان با هم .است ، برخورداراند دیرباز ضعیف نگه داشته شدهمناطق پایین شهر که از  از برخی

 يها مشارکت توانایی به برنامه این موفقیت عدم یا مدت طوالنی موفقیت .دآی می پاي میز مذاکره به بیشتري انگذار سرمایه آینده،

 مطابقت جامعه نیازهاي با را يگذار سرمایه يها انگیزه و داده قرار هم کنار در را نفعان ذي همه تا است استوار خصوصی و دولتی

در صورت کارکرد  ي فرصت،ها حوزه. است آماده آینده رشد در براي گذشته، سال سه در چشمگیري پیشرفت با نیواورلئان .دهد

  درست، پتانسیلی براي رشد تمام اعضاي محله است.

                                                             
1. Bayou St. John 
2. Poydras Row 
3. HousingNOLA 
4. Greater New Orleans 
5. Inc. 
6. Friends of Lafitte Greenway 
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  چالش

هاي مشارکتی از سمت  ها و مجوزهاي پروژه یدیهیأصدور ت«

  »مجموعه شهرداري تهرانهاي مختلف زیر ارگان

  

  کتبیاحمد  :کننده تهیه

  گذاري معاونت فنی و مهندسی/ اداره جذب مشارکت و سرمایه
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 بیان چالش  

صورت مشارکت  باشد که به واحدي می صد مسکونی چند هاي هاي مشارکتی شامل طراحی و ساخت ساختمان پروژه

اند. قاعدتاً روند اخذ مجوزهاي  هاي متعلق به سازمان یا در اختیار سازمان تعریف شده در ساخت بر روي زمین

ساختمانی باید در قالب ضوابط و مقررات شهري طی شود تا در نهایت منجر به اخذ پروانه ساختمانی گردد تا 

ها آغاز گردد و پس از ساخت در اختیار ساکنان بافت فرسوده جهت  لیات ساختمانی این پروژهبراساس آن عم

رغم وجود مصوبات  ها براي تأمین خدمات شهري قرار گیرد. اما متأسفانه و علی آزادسازي اراضی آن بافت

آمده هر  مسائل پیشصالح با ارکان سازمان نوسازي براي حل  دست در رابطه با همکاري تمامی مراجع ذيباال

 صورت شخصی و هخصوص شهرداري هاي مناطق بعضا ب هزمین و پروژه، نحوه برخورد افراد و ادارات مربوطه ب

ها و مجوزها شده  ئیدیهبراي اخذ تأباعث تطویل بیش از حد و صرف انرژي بسیار  موضوع . ایناستاي  سلیقه

با تمام توان باشد که سازمان  می 15پروژه مینابی در منطقه یدشده معماري أیهاي ت است. نمونه آن بارگذاري نقشه

ولی با این همه انواع مسائل  ؛وارد شده استدر آن منطقه براي حل مسائل شهري و احداث خدمات عمومی 

نشانی و ... براي  خیر در بررسی آنها، بحث بررسی ضوابط آتشأجمله عدم صدور به موقع دستور نقشه، ت مختلف از

  وجود آمده است. هوژه هاي مشابه بآن و پر

  

  

  عی، اقتصادي، حقوقی، مالی و ...)بعد چالش (اجتما

  همه ابعاد

  ریزي، طراحی و اجرا) الش (برنامهسطح چ

  طراحی و اجرا
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صدور پروانه ساختمانی  روندبراي حل آن مرحله از  صورت شخصی و صرفاً هجلسات پراکنده و ب ،هر پروژه شرایطبه فراخور 

مسئله حل شده است یا تغییر ساختار و  هاي متعدد بعضاً توسط کارشناسان مختلف سازمان انجام شده است و پس از پیگیري

  .را در پی داشته استسطح و سطوح پروژه 

 راهکارهاي پیشنهادي 

هاي شهرسازي  رسد هماهنگی در سطح مدیریت شهري و تکلیف همکاري تمام قد معاونت به نظر میاین مسائل، براي حل 

هاي که در راستاي تحقق  صورت خارج نوبت و خاص در رابطه با این پروژه هو معماري مناطق براي صدور پروانه ساختمانی باید ب

در اسرع وقت انجام پذیرد تا هر پروژه در زمان خود به مرحله ، می باشد برنامه اقدام ملی بازآفرینی شهري مصوب هیئت وزیران

ها در  شدن پروژه صرفه هاي موجود براي تصویب بارگذاري مسکونی و حداقل تجاري جهت به مشوقهمچنین باید اجرا برسد. 

  .در نظر گرفته شودهاي مشابه شهري  به شکلی متمایز از سایر پروژهبافت فرسوده، 
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  دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران
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 بیان چالش  

هاي فرسوده شهري سبب شد تا سندي تحت عنوان سند ملی  هاي مدیریتی در فرایند بازآفرینی بافت بروز دغدغه

همکاري و  هاي موجود استفاده از تمام ظرفیتتوان به  ترین اهداف آن می بازآفرینی شکل گیرد که از مهم

منظور ستاد بازآفرینی  ستند، اشاره کرد. بدینتمام نهادهایی که به نوعی با فرایند بازآفرینی درگیر ه سازمانی بین

شهر تهران به ریاست شهردار تهران و دبیري مدیرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در مجموعه  پایدار کالن

نمودن این اهداف اقدام نماید. جستجو در  سازمان نوسازي شهر تهران مستقر گردید تا به نوعی بتواند به عملی

دخیل  - که قبالً صرفاً بر عهده مدیریت شهري بود - هاي مختلف را در فرایند بازآفرینی  تگاهمسیري که بتواند دس

مشی اصلی دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار  عنوان خط هاي آنان در این مسیر استفاده نماید، به نماید و از ظرفیت

محدودیت دهنده این موضوع بود که  نشهر تهران در دستور کار قرار گرفت. تجربه کاري این دبیرخانه نشا کالن

ترین عواملی بودند که  از طرف دیگر، از جمله مهم مسائل ثبتی و حقوقیطرف و  از یک ها منابع مالی دستگاه

  سازد. را با مشکل مواجه می سازمانی هاي موجود و همکاري بین استفاده از تمام ظرفیت

  

  

  

  

  حقوقی، مالی و ...)عی، اقتصادي، بعد چالش (اجتما

  مدیریتی ،حقوقی، مالی

  ریزي، طراحی و اجرا) الش (برنامهسطح چ

  ریزي و اجرا برنامه
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سعی گردید تا با همکاري شهر تهران  منظور حل مسئله محدودیت منابع مالی، در دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کالن به

هاي  هایی بپردازد که در جهت بازآفرینی بافت شده دستگاه ریزي استان تهران به جبران منابع مصرف سازمان مدیریت و برنامه

منظور حل مسائل ملکی و حقوقی،  اند (مانند شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ). همچنین به فرسوده اقدامات مؤثري داشته

تشکیل کارگروه ویژه ثبت شد که با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالك استان تهران، شهرداري مناطق و سازمان اقدام به 

هاي فرسوده سطح شهر  اي اقدام به برگزاري جلساتی گردید تا مشکالت ثبتی موجود در بافت صورت دوره نوسازي شهر تهران به

  تهران حل گردد.

 راهکارهاي پیشنهادي 

  ارائه نمود عبارتند از: ،شده هاي ذکر توان جهت حل چالش هکارهایی که میترین را مهم

 هاي فرسوده؛ هاي دخیل در امر بازآفرینی بافت هاي مشخص بازآفرینی براي دستگاه تعیین و تصویب ردیف بودجه 

 در بافت  همکاري مؤثر سازمان ثبت اسناد و امالك استان تهران در جهت حل مشکالت ثبتی و حقوقی امالك واقع

 ؛فرسوده

 شهري تهران اي و کالن نظارت و پایش مستمر و منظم مصوبات ستاد بازآفرینی پایدار سطوح منطقه.  
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Abstract  

In the year and a half since their introduction, Opportunity Zones have quickly become one 

of the hottest topics in real estate development. Tis exciting program offers a new chance to 

revitalize distressed communities around the country by signifcantly broadening the pool of 

potential investors and providing them with enticing incentives to pull their money out of 

the market and into these locales. Te success or failure of the program will hinge on the 

ability of public-private partnerships to bridge an ofen fraught line between outside 

investment and local community. In addition to providing an overview of the Opportunity 

Zone Program, this article examines the history of these partnerships in New Orleans and 

identifes the areas of the city that may beneft most from a new, aggressive approach to 

bringing in previously untapped resources to meet the needs of local residents. 

Keywords: Cornell, Mississippi River, Louisiana, New Orleans, Affordable Housing, Real 

Estate, Baker, Opportunity Zones. 
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Abstract  

As human populations continue to expand and migrate to cities, shortages of appropriate 

affordable dwellings remains a central challenge. After reviewing the backdrop, 

conundrums and approaches, the chapter outlines a sustainable management for affordable 

housing (‘SMAH’) framework and investigates developing and developed country contexts.   

Definitions of affordable housing vary but it must be both cheap and meet minimum 

standards for human dignity and flourishing.  Philosophically, the extent of and mechanism 

for government intervention to influence markets is contested but, for housing supply, it 

spans political economy, planning policy and collaborative local schemes, supported by a 

comprehensive Land Administrative System.  However, in emerging cities housing and 

food security are intricately linked.  In developed nations, with relatively sophisticated 

logistics, contested politics and lack of investment constrain affordable housing delivery.  

Nowadays, technology is central but no system can ever resolve the inherent tensions 

between informed excellence, commercial gain and environmental protection.  Rather than 

a final blueprint, the SMAH sparks continuous dialogue, multi-criteria reflection and policy 

learning. 
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Introduction 

Solving America’s affordable housing crisis will mean increasing production of housing, 

protecting residents from eviction and foreclosure, and preventing the loss of current 

affordable housing stock. This case study on Community Investment Corporation, a 

community development financial institution (CDFI) in Chicago, provides examples of how 

one organization is employing strategies to improve preservation, particularly in 

unsubsidized housing stock. Only one in five income-eligible households lives in 

subsidized housing (Kingsley 2017). For households unable to obtain government housing 

benefits, unsubsidized “naturally occurring” rental housing provides the bulk of affordable 

housing in many markets. This study facilitates the adaptation of these practices and 

strategies by affordable housing and community development practitioners to address 

similar housing preservation challenges in their communities. As this case study 

demonstrates, state and local policymakers, civic leaders, financial institutions, and 

philanthropy all have a role to play in housing preservation work. 

Community Investment Corporation (CIC) focuses on lending for the acquisition, 

rehabilitation, and preservation of affordable rental housing, especially unsubsidized 

affordable housing, in the Chicago metropolitan area. CIC was formed by local financial 

institutions in 1974 to provide lending products in the Cook County neighborhoods that 

were hardest to serve. Since then CIC has provided $1.4 billion for 2,400 loans to rehab and 

preserve 62,000 housing units, providing affordable rental housing to 155,000 people. CIC 

has both a highly localized approach that provides deep services to the neighborhoods of 

Chicago and Cook County and the scale of a large, well-financed CDFI (Balboni and 

Travers 2017). CIC is capitalized by investments from 40 local financial institutions, who 

pool these funds to support its lending products. As a long-standing CDFI known for its 

lending on multifamily properties, CIC’s years of experience and understanding of the 

regional market inform how the organization grows and adapts programs over time. 
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Abstract 

As in many other nations, Australia’s intensifying shortage of affordable housing represents 

one of the most pressing policy challenges for government. Against a backdrop of ongoing 

population growth, the 20-year virtual moratorium on public housing construction means 

that, by 2016, the gross social housing provision deficit had reached 140,000 dwellings. 

And, while largely frozen in scale, the country’s public housing system has also become 

increasingly residualised and rundown. In tackling these twin problems, some policy-

makers and advocates have invested hopes in an emerging non-government affordable 

housing industry, largely configured around not-for-profit community housing providers. 

For some government players, however, the sector’s nascent status and therefore ‘restricted 

capacity’ has been judged a crucial limitation on the extent to which it can be reasonably 

delegated responsibility for easing national housing stress. Applying a system-minded 

conception of the ‘affordable housing industry’ and adopting a multidimensional ‘capacity’ 

framework, this research investigated the factors limiting the scope for the industry’s 

further expansion. In highlighting industry capacity restrictions stemming from the 

hollowing-out of government and its institutions, our findings connect with a wider policy 

studies literature and will have resonance in many countries beyond Australia – particularly 

in the Anglophone world. 

Keywords: Social housing, third sector, housing policy, capacity. 
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Abstract 

Purpose – This paper aims to examine the factors affecting the implementation of 

affordable housing policies in two Chinese municipal governments. Since 2010, the 

Chinese government has enforced an ambitious plan to adopt affordable housing provisions 

accompanying a series of urbanization programs. Furthermore, the policy implementation 

at the local level has led to various outcomes but has been scarcely investigated. The views 

of policy implementation from local officials are crucial in the context of intergovernmental 

relations. Therefore, it is important to examine the views of local public officials on the 

development status and challenges in the context of Chinese intergovernmental relations. 

Design/methodology/approach – This paper verifies which factors exert significant impacts 

on the willingness of local officials to adapt affordable housing policies by using the 

logistic regression model and marginal effect estimation. With original data from the 

fieldwork surveys of city administrators, the measures incorporated local characteristics as 

well as the intergovernmental support from the central government in two selected 

megacities, Guangzhou and Shenzhen. 

Findings – There are significant differences in local investment between the selected cities. 

Intergovernmental support from the central government, city development strategies, 

implementation perceptions of local governments and land supply, all significantly impact 

the selection of an affordable housing program and its overall implementation. 

Originality/value – To the best of the authors’ understanding, this study would be one of the 

first to empirically explore the view of municipal public officials on affordable housing 

policy in China. This paper provides an empirical analysis from municipal public officials 

on the local implementation of affordable housing policies in China. As the outcome of 

housing policies actually depends on the implementation willingness of public officials and 

the overall performance of local governments, this explorative study would benefit the 

future development of China’s affordable housing policy. 

Keywords: Social sustainability, Urban planning, Urban Development. 
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Abstract 

For the past three decades, government investments in social and affordable housing in 

Canada have drastically declined. The Toronto housing market is increasingly expensive 

and the lower and middle classes struggle to afford quality housing that meets their diverse 

needs. The housing crisis is explained as an outcome of global and national 

neoliberalization trends; including the commodification of housing, the dismantling of 

social supports, the underfunding and discontinuity of social housing programs, and the 

decline of affordable rentals in Toronto’s housing stock. These structural issues require 

deep societal transformations and political commitments that are not likely to materialize in 

the near future. Hence, I argue that alternative housing methods and the strengths of all 

sectors should be leveraged in the meantime to incentivize and conserve quality affordable 

housing units. The goal of this Major Project is to, first, understand the current context in 

Toronto and affordable housing policies, programs, and tools, both current and historical. 

Second, the paper examines both domestic and international alternative affordable housing 

typologies, tenures, construction methods, policy models, and financing mechanisms which 

are underutilized or not used at all in Toronto. The third section dives deeper into 

opportunities for some of these unique housing methods to be implemented within Toronto, 

with the lens of legislative applicability and opportunities for implementation. The Major 

Paper explains why some of these models are underutilized or non-existent within 

Toronto’s housing ecosystem. It concludes that there is room for innovation in affordable 

housing, and that cities like Toronto should leverage all housing sectors to provide 

affordable housing that meets the diverse needs of all residents. 

 

 

 

 

                                                             
* White, R. (2019). Affordable housing: exploring alternative housing methods. A major project report submitted to the 
faculty of environmental studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in Environmental Studies 
(Planning). Toronto, Ontario: York University. 
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